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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LAIMINGIEJI 
DIRVOS 
SKAITYTOJAI
Praeitą sekmadienį, gruo

džio 10 d., Dirvos redakci
jos patalpose susirinkę Vil
ties draugijos valdybos pir
mininkus Aleksas Laikū- 
nas, valdybos sekretorius 
Stasys Lazdinis ir Vilties 
draugijos ir Dirvos sąskai
tybos vedėjas Jonas Kaz
lauskas, dalyvaujant Dirvos 
redaktoriui Vytautui Ged
gaudui, peržiūrėjo Dirvos 
atskaitomybę ir rado ją pa
vyzdingai tvarkomą.

Ta pačia proga burtų ke
liu buvo paskirstytos dova
nos tiems skaitytojams, ku
rie atsiliepė į Dirvos vajų 
ir savo auka parėmė laik
raštį.

• Vieną savaitę atostogų 
Floridoje:

Saphire Sea Motor Lodge, 
Juno Beach, Fla., p. Tomkų 
dovaną dviem asmenim lai
mėjo Vaclovas Kasakaitis, 
Willowick, Ohio.

• Mary-Annette Motei, 
Miami Beach, Fla., p. Jaz
bučių dovaną dviem asme
nim laimėjo Marlene Ag- 
linski, Pittsburgh, Pa.

• Dail. Jadvygos Paukš
tienės paveikslą laimėjo Si
mas Radzys, Chicago, III.

• Dail. Ilonos Peterienės 
paveikslą laimėjo Edvardas 
Varekojis, Gulfport, Fla.

• Vytauto Alanto romaną 
"Šventaragis” laimėjo: J. 
Naras, Philadelphia, Pa., A. 
Vekselis, Richmond Hill, N. 
Y., P. Rulis, New Port Ri- 
chey, Fla., A. Burneika, 
New Britain, Conn., J. Prei- 
bys, Detroit, Mich.

• Romualdo Spalio roma
ną "Rezistencija” — C. Mo
destas, Chicago, III., V. Ja
nušauskas, Montreal, Que., 
dr. A. Palaitis, Racine, 
Wisc., V. Vitkus, Roches
ter, N. Y., K. širvinskas, 
Cleveland, O., M. Meiliūnas, 
Weston, Ont., J. Sandargas,
N. Royalton, O., P. Sidzi
kauskas, Chicago, (III., J. 
Švelnys, Danielson, Conn.,
K. Krulikas, Richmond Hill,
N. Y.

• Emilijos čekienės vei
kalą "Kad ji būtų gyva” — 
dr. J. Maurukas, Elyria, O., 
V. šeštokas, Los Angeles, 
Calif., Tėv. dr. T. žiūraitis,
O. P., Washington, D. C., 
dr. J. žmuidzinas, Toronto, 
Ont., dr. O. Griniūtė, Chi
cago, III.

• J. Aisčio redaguotas 
"Laisvės Kovų Dainas” — 
A. Krakauskas, Chicago, 
III., R. Valodka, Willowick,
O., J. Kalnietis, Baltimore, 
Md., S. Baniulis, Cicero, III.,
S. švedas, Chicago, III., J. 
Rugienius, Detroit, Mich., 
J. Dačys, Dorchester, Mass., 
J. Šimonis, Santa Barbara, 
Calif., A. Laucevičius, Chi
cago, 111., I. Brazdžionis, Los 
Angeles, Calif.

• Kazio Karpiaus istori
nę apysaką ”Alpis” — J. 
Valaitis, Great Neck, N. Y.,
J. Lescinskas, Detroit, Mi.,
D. Senikienė, Monticello, N. 
Y., J. Liaukus, Woodhaven,
N. Y., dr. J. Bakšys, Chica
go, III,

• 0wen J. C. Norem 
"Timeless Lithuania” — A. 
Simutis, Laurelton, N. Y., 
A. Mažeika, Los Angeles, 
Calif., B. Motusis, Cicero, 
III., A. Garmus, Juno įsiės, 
Fla., J. Kučinskas, Warren, 
Mich., V. Vasikauskas, 
Richmond Hill, N. Y., V.

Dail. Jadvygos Paukštienės dovanotas paveikslas, kurĮ laimėjo Simas Radzys iš Chicagos.

GALIMYBIŲ RIBOS
Amerikiečių ūkinės ekspansijos proga

"Ar yra klaidinga gal
voti, Jog lygiai kaip so
vietai ilgainiui tikisi JAV 
vidaus silpnybes panau
doti savo tikslams, JAV 
numato rytų Europos — 
o gal ypač Pabaltijo kraš
tų — įtampas išlaikyti ir 
vartoti savo interesų gy
nybai?" — klausė Jūra
tė Statkutė-de Rosales 
Dirvos gruodžio 6nr.lyg 
ir norėdama įtaigoti,kad 
tokios prielaidos yra ga
limybių ribose.

Pirma mintis tokias 
prielaidas perskaičius 
buvo tokia, kad iš toliau, 
šiuo atveju iš Pietų Ame
rikos, žiūrint viskas 
gražiau atrodo. Tary
tum, Washingtone vis
kas numatyta ir išplanuo
ta. Iš pačių JAV stebint 
atrodo kitaip: niekas nie
ko tikrai nežinoma, vis
kas daroma atsitiktinai, 
išeinant iš dienos, o ne 
tolimesnės ateities rei
kalavimų. Tai patvirtina 
ne tik kasdienė spauda, 
bet ir gausūs atsimini
mų tomai. Čia pat reikia

žmuidzinas, Rochester, N. 
Y., dr. K. Pautienis, Cleve
land, O., E. Balceris, Los 
Angeles, Calif., J. Jurkū
nas, Chicago, III.

• Jurgio Gliaudos "Si
mas” — A. Šimkus, Chica
go, III., V. Balukas, Chica
go, 111., V. Girnius, Chica
go, III., V. Dabrila, Worces. 
ter, Mass., M. Karaša, Bal
timore, Md., A. Elijošius, 
Rexdale, Ont., P. Molis, 
Shrewsbury, Mass., V. Ma
žeika, Chicago, III., A. Pus- 
kepalaitis, Boston, Mass.,
E. Mazys, Stanton, Calif., 
V. Liaukus, Wetheisfield, 
Conn., V. Janulaitis, Chica
go, III., D. Koncė, Vanden- 
berg, Calif., V. Žilinskas, 
Ft. Lee, N. J., K. Virbickas, 
Philadelphia, Pa., V. Paukš
tys, West-Hill, Ont., K. Ba
ronas, Hamilton, Ont., B. 
Tiškus, E. St. Louis, III., J. 
Miškinis, Rochester, N. Y., 
B. Kasakaitis, Chicago, III.

VYTAUTAS MESKAUSKAS magazino L’Express lei
dėjo. Savo laiku jis pa
garsėjo ir Amerikoje kny
ga "Amerikos iššūkis", 
kurioje europiečius įspė
jo dėl JAV ūkinės galios 
didėjimo Vakarų Europo 
je. Dabar, gruodžio 8 d. 
New York Times nr. C.
L. Sulzberger perduoda 
jo mintis apie JAV - So
vietų ateities santykius.

"Gyvenimo tikrovė su
griaus ideologines sie
nas, kurios jau pasidarė 
nebeprasmingos. Ameri
kiečiai išvystys (deve- 
lop) Rusiją. Tai visai 
aišku. Taip pat galima 
numatyti, kad Amerika 
panaudos Rusijos sme
genis savo investicijom" 

aiškino prancūzas 
Sulzbergėriui, kuris iš 
savo pusės sušuko:

"Tai pagaunanti vizi
ja, preciziškai nupiešta. 
Ar tai tik nerealus sap
nas — blogas europie
čiams , geras amerikie 
čiams — nuspręs tik 

pastebėti, kad tai nėra 
vien JAV privilegija. La-^ 
bai retos valstybės isto
rijoje gali pasigėrėti val
dovų ar valdančios kla
sės numatymu ir politi
ka.

Grįžtant prie JAV po
litikos turiu pastebėti, 
jog niekados negaliu už
miršti Bismarcko posa
kio, kad Apvaizda rūpina
si tik trim kategorijom: 
našlaičiais, girtuokliais 
ir... Jungtinėm Ameri
kos Valstybėm. Kai 
mums čia dažnai pasiro
do, kad visas JAV šuo nu
sineš ant uodegos, iš už
sienio staiga pasigirsta 
padrąsinančių balsų, šį 
kartą ne tik Jūratės, bet 
ir viso mito apie Ameri
kos ūkinę ekspansiją "po
piežiaus" Jean-Jacques 
Servan - Schreiberio, 
prancūzų politiko ir žur
nalisto, mūsų bendradar
bės minimo Paryžiaus (Nukelta į 2 psl.)

Dirvoje gruodžio 10 d. posėdžiavę Vilties Draugijos valdybos pirmininkas Aleksas Laikūnas, Vilties 
draugijos ir Dirvos sąskaitybos vedėjas Jonas Kazlauskas ir Vilties draugijos valdybos sekretorius 
Stasys Lazdinis.

ateinantieji dešimtme
čiai. Vienas dalykas yra 
tikras: ekonominis nacio
nalizmas, sukurtas šio 
šimtmečio pradžioje, 
yra nepraktiškas ir jau 
nebegyvas".

Čia reikėtų paaiškin
ti, kad tuo tarpu mes čia 
dejuojame dėl milžiniš
ko JAV prekybos ir net 
mokėjimo balanso defici
to. J-J S-S, kaip Ser- 
van-Schreiber mėgsta 
save vadinti, teigia, kad 
iš tikro JAV užkariavo 
Europos rinką ir dabar 
yra pasiruošusi tokiai 
pat pergalei Sovietų Są
jungoje ir vėliau Kinijo
je. Amerikos iššūkį.anot 
J-J S-S, Europa būtų ga 
Įėjusi priimti tik susivie 
nijusi, ji tačiau sudarė 
tik bendrą rinką, kurio
je kovoja atskiri tauti
niai interesai. Toje rin
koje įsigalėjo ne pačių 
JAV gaminiai, bet jų ka
pitalo Europoje įsteigtų 
ar nupirktų įmonių fabri- 
katai. Prieš tų amerikie
čių kontroliuojamų įmo
nių konkurenciją paski
rų tautinių valstybių in-

MASKVA — 

ALBANIJOS 

PRIEŠAS
Alg. Tolvydis

Jei Albanija būtų prie 
Baltijos jūros, tai ji būtų 
16-toji Sovietų Rusijos res
publika, be jokios valstybi
nės nepriklausomybės. Bet 
palanki geografinė būklė, 
jos egzistencija tarp Graiki
jos ir Jugoslavijos, Albani
ją apsaugojo nuo maskvi- 
nės okupącijos, ko neišvengė 
Bulgarija ir Vengrija. Nors 
šiandien Albanija yra ko
munistinė valstybė, tačiau 
ji didžiuojasi, kad ji never
gauja Maskvai. Ji yra "ne
turtinga, bet nepriklauso
ma”, nors demokratiškai ji 
nėra laisva. Ją valdo stali
ninio tipo komunistai.

Albanija, palyginti, yra 
maža valstybė. Jos plotas 
du kartu mažesnis, kaip 
Lietuvos, o gyventojų skai
čius naujausiais daviniais 
siekia 2.260.000. LE. tenu- 
rodyta 1.150.000 gyv., bet 
tai buvo 1950 m. Jos sostinė 
Tirana šiandien turi 169.300 
gyv LE tenurodyta 35.000. 
Taigi, ir gyventojų skaičiu
mi Albanija daug mažesnė 
už Lietuvą, bet laiminges
nė, kad savo pašonėje netu
ri tokių plėšrių kaimynų, 
kaip Maskva.

Nors Albanija yra maža 
Europos valstybė, tačiau ji 
turi pakankamai drąsos ir 
nedalyvauja Helsinkio sau
gumo konferencijos paruo
šimo forume. Ji puikiai pa
žįsta Maskvos "saugumą” ir 
nenori dalyvauti ten, kur 
Maskva groja pirmuoju 
smuiku.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kodėl Albanija taip Mas
kvos kratosi. Albanijos KP 
šefas gen. Enver Hodža na
cionalinės šventės proga 
lapkričio 29 d. Tiranoje ati
dengė paslaptį, kodėl jis ru
sais nepasitiki-. Prieš 12 me
tų, anot jo, lankėsi Albani
joje Chruščiovas ir karo mi- 
nisteris maršalas Malinovs- 
kis. Tie du Rusijos bosai pa
reikalavo, kad Hodža leistų 
Albanijoje įrengti raketų ir 
povandeninių laivų bazes 
tikslu užvaldyti visą Vidur
žemio jūrą. Malinovskis Ho- 
džai paminėjęs, kad šis pla
nas turįs tikslą Graikijoje 
įvesti sovietinę santvarka. 
Suprantama, kad jeigu Al
banija būtų sutikusi su 
Maskvos reikalavimais, bū
tų ji patekusi į visišką Mas
kvos valdymą. Albanija bū
tų pasidariusi tokia pat, 
kaip Bulgarija ar Vengrija 
— Maskvos satelitas. Jos 
bosai komunistai būtų tik 
Maskvos patikėtiniai. Alba
nija būtų praradusi užsie
nio politikos savarankumą. 
Viduje ją valdytų ne Alba
nijos komunistai, bet Mask
vos atsiųstieji patarėjai ar 
politrukai. Hodža griežtai 
tam pasipriešino ir pasidarė 
Maskvos priešas nr. 1.

Albanijos komunistinė va
dovybė, siekdama apsaugo
ti krašto nepriklausomumą, 
pasuko į raudonosios Kini
jos pusę. Bet ir tai ne iš 
meilės, o dėl strategijos. 
Kas ją mažą apgins, jei ji 
viena liks pasaulinėje plot
mėje? Tačiau ji nėra nei 
Mao, nei Stalino akla ger
bėja, jos tautiniu herojumi 
yra Skandenbergas, kuris 
XV amžiuje iškovojo Alba
nijai nepriklausomybę.

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijq palikus

Kelionėje po Amerika
ANTANAS LAUKAITIS

Besigrožėdami kanadiškais ru
denio vaizdais, pagaliau pasiekia
me plieno ir geležies pramonės 
miestą Hamiltoną, kuriame jatt 
mūsų laukė mano geras priete- 
lius Kanados, Amerikos ir Aus
tralijos sportininkams labai ge
rai pažįstamas Jonas Bullonis, 
sporto veteranas iš Šančių ir 
"Aušros" berniukų gimnazijos, 
kuris su Amerikos lietuviais 
krapšininkais viešėjo Australi
joje. Įdomu buvo susipažinti su jo 
sūnumi, jaunuoju inžinierium ir 
žmona Rūta, kuri per visą laiką 
mane mokinokanadietiškaiame- 
rikoniško anglų kalbos akcento, 
mūsų australiškąją anglų kalbą 
vadindama tik "kengūrišku žar
gonu". Tiek to ta anglų kalba, 
svarbu, kad, pagal žemaičius, 
šiaip taip susirokodavome. Ap
žiūrėjus didįjį "International 
Harvesting" fabriką, kuriame ne 
tik mano draugai Jonas dirba, 
bet kurio fabrikuose Australi
joje nemažai ir vietinių lietuvių 
sau duoną pelno, patraukiame Į 
buvusio mūsų Lietuvos futbolo 
rinktinės veterano Antano Tė
velio hotelj. Čia ir vėl naujos 
keistenybės Kanadoje. Pasirodo, 
hotelio bare tegali gauti gerti 
tik alų, )<ai spiritinius gėrimus 
turi pirktis tik specialiose gėri
mų krautuvėse, juos geriant tik 
namuose, nes jei butelį, kad ir 
alaus, atkimši atvirame lauke, 
ne po stogu, tai labai greitai gali 
atsidurti po stogu daboklėje. Ly
giai kaip ir baruose nėra jokių 
stovinčių, nes jei neturi vietos 
atsisėsti, tai gali užmiršti ir 
apie alų. Jeigu kas nors bandy. 
tų panašius įstatymus įvesti Aus 
tralijoje, tai, aš esu tikras, 
įvyktų toks streikas, kuris supa- 
raližuotų visą krašto gyvenimą.

Malonioje A. Tėvelio ir jo žmo 
nos kompanijoje, kartu supas sa
vo mamą viešinčiu buv. Lietu
vos ir Sov. S-gos stalo teniso 
meisteriu dr. AlgiuSaunoriu, pri
simename mūsų Lietuvos buvu
sius ir dabartinius sportininkus. 
Daug kalbų, daug diskusijų ir 
daug sveikinimų Australijos ve
teranams futbolininkams.

Vieną vakarą buvau vakarie
nei pakviestas lietuvių milijonie
rių Ikos ir Balio Kronų. Balys 
senas šančiškis, yra tur būt tur
tingiausias lietuvis Kanadoje, tu
rintis keliuose mietuose didžiu
les namų ir turto pardavimo įs
taigas ir kitokias biznio bend
roves. Gyvenime teko būti Aus
tralijos milijonierių, Vokietijos 
barono, Indijos turtuolių, beiMa 
lajiečių ir amerikiečių puikiuo
se namuose, tačiau tokį namą, 
kaip kad turi Hamiltono Kronai, 
temačiau tik filmų ekranuose. 
Savi apartamentai vaikams, uoš
viams, patiems savininkams su 
gražiu dideliu uždengtu plauky
mo baseinu, suomiška pirtimi, 
įvairių žaidimų kambariu, stilin
gais salionais ir valgomaisiais, 
bei atskirais kokteilių barais ir 
daug kitų širdžiai malonių keis
tenybių, šį namą padarė man 
kaip pasakų namą. Tačiau šią

MASKVA
(Atkelta iš 1 psl.)

Nežiūrint Maskvos grasi
nimų, Albanija 1968 m. po 
bolševikinės invazijos Čeko
slovakijoje pasitraukė iš 
Varšuvos pakto. Dar dau
giau, Enver Hodža sudarė 
taikos sutartį su Graikija, 
nors Graikiją šiuo metu 
valdo antikomunistinė vy
riausybė. Tuo būdu Albani
ja užsitikrino savo kaimyno 
paramą. Albanija, anot Ho- 
džos, niekad neleisianti, kad 
iš jos žemės grėstų broliš
kai graikų tautai Maskvos 
raketų pavojus.

Tačiau Albanijos dabarti
niai valdovai gerai supran
ta, kad Albanijai gresia di
džiausias pavojus iš Mask
vos ir Belgrado. Prosovieti
nės srovės stiprėjimas Ju
goslavijoje kelia didelių rū
pesčių Tiranoje. Maskva 
jau 12 m. kaip Tiranos prie
šas nr. 1. Bet, jei Maskva 
pajudės, ar Tirana atsilai
kys? 

pasaką išsklaidė pokalbiai apie 
šeimininkės brolį, su kuriuo mo
kėmės Kauno IV-je gimnazijoje 
ir malonūs šeimininko paragini
mai vaišintis įvairiausiomis gė 
rybėmis. Pirmą kartą ir aš bu
vau milijonieriaus aptarnauja
mas jo nuosavame bare, kas 
sukėlė man džiaugsmo ir pasi
didžiavimo, kad ir mūsų lietu
viai gali taip gerai iškilti ir mo
kėti gyventi, nepamirštant ir vi
sos lietuviškos aplinkumos.

įdomu buvo susipažinti ir su 
Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyvu "Talka", kurio vienas 
iš direktorių yra ir mano prie- 
telius J. Bulionis. įsikūrę gra
žiuose trijų aukštų namuose, va 
dovaujami ilgamečio vedėjo ir 
vieno iš pirmųjų steigėjų Er
nesto Lengniko, "Talka" šian
dien jau daro kelių milijonų do 
lerių apyvartą. Džiugu, kad me 
tų pelnas yra paskirstomas lie
tuviškoms jaunimo ir kultūros 
įstaigoms. Panašią "Talką" mes 
turime ir Melbourno mieste, ta
čiau didysis Sydnėjus tikrai turi 
raudonuoti, kad ten nėra nieko 
panašaus, kas būtų labai naudin
ga ne tik visiems lietuviams, bet 
ir visoms lietuviškoms organi
zacijoms, ypatingai jaunimo.

Paskutinė mano buvimo vieta 
Kanadoje yra Toronto miestas. 
Nežinau tikrai, bet man atrodo, 
kad po Chicągos kanadiškasis 
Toronto, lietuviškumo atžvilgiu 
yra pats didžiausias ir veikliau
sias mūsų centras išeivijoje. Ap
sistojęs pas savo gerus priete- 
lius iš Australijos Valę (Jarma

Galimybių ribos •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

teresai negalėjo atsispir 
ti.

Po kiekvieno pas i seki
mo romantiškos galvos 
visados įsivaizduoja kokį 
nors tiksliai išdirbtą są
mokslą. Ziono išmin
čiai buvo kalti dėl žydų 
ekonominio pasisekimo, 
komunistai dėl visų kapi
talistinių valstybių nelai 
mių, o jei kas liko nepa 

tekęs žydų ar komunistų 
įtakon, tai būtinai turėjo 
pakliūti ČIA ar naftos 
koncernų tinklan. Skeptiš
kiau žiūrint atrodo, kad 
sykį pasukus laisvan 
ūkin, JAV prekybos ir 
pramonės įmonės gavo 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu^

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

lavičiūtę) ir Donatą Karosus, bu
vau sutiktas kaip seniai nematy
tas australietis. Malonūs vaiku
čiai, o jų yra pilna krepšinio 
komanda, man tuoj pasipasako
jo, kad visi yra geri skautai ir 
jiems vadovauja taip pat buvęs 
australietis K. Batūra, kad jų 
šeštadieninė savaitgalio mokyk
la turi virš 600 lietuviukų moki
nių, kuriuos mokina apie 40 mo
kytojų. Negalėjau to įsivaizduo
ti, kol pats to nepamačiau. Ap
lankiau abi lietuvių parapijas, 
susipažinau su Prisikėlimo pa
rapijos maloniu klebonu pran
ciškonu tėvu Placidu Barium, 
apžiūrėjau didžiules parapijos 
ir naujai atremontuojamas Bend
ruomenės Namų patalpas, kaip 
lygiai malonu buvo apžiūrėti ir 
susipažinti su Kanados "Tėviš
kės Žiburių" redaktoriais kun. 
dr. Pr. Gaidamavičium ir Vyt. 
Kastyčiu, kurie pageidautų, kad 
Sydnėjaus "Mūsų Pastogė" juos 
pasiektų oro keliu ir jie galėtų 
duoti daugiau ir naujesnių ži
nių iš Australijos. Mano many
mu Toronto lietuviai, jų visos 
kultūrinės organizacijos, baž
nyčios, parapijos, namai ir nau
jai projektuojamas Anapilis su la
bai gražiomis lietuviškomis ka
pinėmis ir būsimuoju lietuviškuo
ju centru tarp Toronto irHamil- 
tono, dat ilgai, ilgai išliks toks 
lietuviškas, kokį aš su didžiausiu 
pasigėrėjimu, o gal ir pavydu, 
mačiau besilankydamas šiame 
lietuviškame Kanados centre, ku
ris net ir du, labai gerai veikian
čius savo sporto klubus turi ir ga
na didelę paramą ar tai iš para
pijos, ar tai išlietuviųbendruo
menės ir paskirų sporto rėmėjų. 
Nemažai čia yra ir įvairių lietu
viško biznio įstaigų, krautuvių ir 
kt. ir visi jie sugyvena labaigra- 
žiai, be didesnių kivirčų ir paša- 
lietiškų vienų ar kitų neaiškumų 
ir rasinės baimės.

naujas galimybes, ku
rias išnaudoti galėjo ge
riau negu konkurentai. 
Tai jos padarė be jokio 
centrinio planavimo ir 
kartais net Washingtono 
nenaudai. Amerikos ka
riuomenė Europai ir Ja
ponijai tik primetė lais
vo ūkio principą. Iki šiol 
dar niekas nenorėjo juo 
atsikratyti, nes patyrė 
tik naudos.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN OR IST CLASS 

SKILLED
MACHINE BUILDERS 

BORING MILL OPERATORS 
LATHE HANDS

Mušt have machine tool experience. 
Apply to Personnel Dept.

COLON1AL BROACH & MACHINE CO 
21601 Hoover Rd. 

Warren, Mich. 
313-758-0800

(94-98)

Milžinišką ekspansiją 
vykdo vadinamos globali
nės įmonės, kurių tarpe 
didžiausios yra ne tik 
amerikiečių, bet ir bri
tų (4), olandų (Phillips) 
bei vokiečių (Siemens ir 
Volkswagen). Globalinėm 
įmonėmis laikomos par
duodančios savo gaminių 
ar patarnavimų bent už 
100 milijonų dolerių ne
mažiau kaip 6 kraštuose. 
Tokių įmonių visame 
pasaulyje esama per 4. 
000, kurios kartu patie
kia 15% viso pasaulio pro
dukcijos!

Globalinės įmonės ne
mėgsta valstybės kon
trolės, atvirkščiai, sten
giasi jos išvengti, nors 
pasitaiko, kad ieško sa
vo vyriausybių paramos 
ir ją gauna, bet JAV at
veju tai daugiau išim
tys negu taisyklė. Ko jos 
daugiausiai nori, yra lais
vė. General Motors ak
cininkai nesijaudina dėl 
užsienio automobilio im
porto į JAV, jei jame ati
tinkamą dalį turi 'Opel' 
kuris priklauso GM, at
seit pelnas iš importo ga
lų gale vistiek patenka į 
akcininko kišenę. Būna 
atsitikimų, kad jos pai- 
sydamos pelno, priešta
rauja platesniems valsty
bės interesams. Pavyz
džiui, nesenos moneta
rinės krizės metu, ame
rikiečių nuosavybėje 
esančios užsienio įmo
nės pirmos pabandė at
sikratyti savo turimais 
bilijonų dolerių, keisda
mos juos į kitas valiu
tas, ypač vokiečių mar
kę. Ir kaip, pavyzdžiui, 
Singerio siuvamųjų ma
šinų bendrovė gali būti 
'patriotiška’, jei netoli 
fiusės savo apyvartos pa
daro už JAV sienų.

Kadangi akcininkų dau
gumą sudaro amerikie
čiai, daug kas, ne tik J-J 
S-S, bet ir jo politinis 
priešas de Gaulle, nori 
įžiūrėti amerikiečių są
mokslą prieš trečias 
valstybes. Iš tikro ta-
Čiau, jei čia esama są
mokslo, tai prieš visas 
valstybines, įskaitant ir 
savo, institucijas. Grei
čiau čia turima reikalo 
ne su sąmokslu, bet su 
pelno ieškančių įmonių 
pranašumu prieš valsty
bines ir bendruomeni
nes institucijas. Jos tik 
išnaudojo pasitaikiusią 
progą. Kai Newsweek ne
seniai parašė, kad tas glo 
balines įmones sunku su
kontroliuoti ir iš viso ne
žinia, ką jos daro ir ko 
siekia, skaitytojas Hen
ry Ford II atsiliepė laiš
ku. Globalinės firmos, 
kaip jo, nešančios pasau
liui tik palaimą. Kaip ži 
nia, jo Mercury - Lin- 
coln dealeriai pardavinė
ja jo paties Koelno įmo
nių produktą "Capri", 
piršdami jį kaip ... "sexy 
european".

Sovietai jau seniai san
tykiauja su globalinėm

KLAUSIMAI BE ATSAKYMŲ

JUODASIS AUKSAS
JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES

Lygiai kaip auksas yra — ar bent buvo iki šiol
— finansų sveikata, nafta tebėra—ir dar ilgai bus
— modernios pramonės gyvybė.

Nebegalėdamos savo pinigo paremti auksu, ku
rio vakaruose esama per mažai, JAV dolerįparė- 
mė savo milžiniškos pramonės potencialu. Tačiau 
JAV pramonė tiktai tuomet bus pajėgi, jei ji turės 
pakankamus naftos kiekius krašto gamybai palai
kyti.

Deja, apie JAV naftos ateitį, š.m. liepos mėne
sio "Business Week" žurnalas atsiliepė sekančiais 
žodžiais: "At the heart of theproblemis the simp- 
le fact, that the US ir rapidly becominga have-not 
nation in petroleum"*

Nežiūrint to, ar JAV naftos turės ar ne, šiuo 
metu yra apskaičiuota, jog sekančių 25 metų bė
gyje, pasaulis dar pareikalaus daug naftos. Pagal 
"Business Week", atominės energijos pritaiky
mas pramonei šiandieną dar yra ir per brangus, ir 
per tolimas. .1971 metais, naftos importai pasauly
je kainavo 25 bilijonus dolerių. Ateityje, yra numa
tyta, jog kas 12 metų pasaulinė naftos paklaus a pa
dvigubės, o kainos tuo tarpu kilsiančios.

Nežiūrint naujai pradėtos Alaskos naftos eks
ploatacijos, JAV pernai importavo 3.5 mil. om. 
naftos į dieną (1 bbl yra lygus 42 galionams ar 159 
1. naftos). Yra numatyta, jog pramonei augant nor
maliu greičiu, 1980 metais JAV turėsiančios impor 
tuoti 12 mil. bbl. naftos įdieną,ol985 metais — 17 
mil. bbl. Šiuometinė JAV išlaidą už naftos impor
tus siekia 4 bilijonus dolerių, tačiau yra numatoma, 
jog 1980 metų balanse, JAV turėsiančios išmokėti 
užsieniui 18 bilijonų dolerių už naftos importus 
(daleidžiant, kad eksportai pajėgs tokias išlaidas 
atsverti).

Iki šiol, naftos pardavimo monopolį pasau
lyje turėjo 13 Artimųjų Rytų, Š. Afrikos ir P. Ame
rikos bei Azijos valstybėlių, kurios sudaro sąjun
gą vadinamą OPEC (Organizationof Petroleum Ex- 
porting Countries). Ant kiek nafta yra gyvybiniai 
svarbi prekė, ir ant kiek OPEC iki šiol buvo galin
ga, liudija neseniai pasirodžiusi JAV Kongreso 
studija, kurioje yra rašoma: "Dar niekad žmonijos 
istorijoje nebuvo tiek didelių, industrializuotų, tur
tingų ir kariniai pajėgių valstybių taip prikausan
čių nuo kelių mažų valstybėlių geros valios".

Priklausomybė nuo OPEC valstybių buvo tokia 
stipri, kad Londone žinovai šių metų pradžioje būkš- 
tavo, jog sekančiųjų metų bėgyje Artimieji Rytai 
galėsią nekliudomi kelti naftos kainas. Buvoprisi- 
bijoma, kad nuo dabartinės $2.25 kainos už bbl. 
naftos, šio dešimtmečio gale kaina galėsianti pa
kilti iki $7, — už vieną bbl.!

Nebenorėdamos priklausyti nuo mažų, kaskart 
daugiau reikalaujančių, virtualinį naftos gamybos 
monopolį turinčių, valstybėlių sąjungos, JAV buvo 
priverstos kreiptis į didžiausius pasaulyje naftos 
rezervus turintį kraštą — į Sovietų Sąjungą.

Sutarus pirkti naftą iš Sovietų Sąjungos, pri
žadėjus rusams suteikti milžiniškus kapitalus si- 
birietiškos naftos eksploatacijai, JAV tikisi išmuš
ti monopolio ir kainų kontrolės kortas iš OPEC 
rankų. Iš tiesų, įvairios OPEC sudarančios valsty
bės jau dabar tiek išsigando, kad jos puolė kiek
viena atskirai sudarinėti atskiras pirkimo-parda
vimo sutartis, kuriose dažniausiai figūruoja "joint 
capital venture" planai tarp JAV naftos bendrovių 
ir naftą turinčių kraštų.

Lieka tačiau keli sunkiai atsakomi klausimai. 
Pav. kas atsitiks, kai JAV bendrovėms pradėjus 
pilnu greičiu eksploatuoti sovietų naftą, Kremliaus 
interesai pradės kaskart daugiau sutapti su OPEC 
kraštų interesais? Ir kas atsitiks, kai Rusijoj, to
kio žemo pragyvenimo lygio krašte, valstybės kon
troliuojamo j santvarkoj, fizinę sovietiškų naftos 
šulinių kontrolę turinčioje valstybėje, naftos kai
nų nustatymas priklausys nuo vienos autokrati
nės valdžios nutarimų? Ar tuomet sovietai neat
sidurs visagalio pasaulinio arbitro padėtyje naftos 
tiekimo ir kainų išlaikymo klausimuose?

♦) "Galvosūkio esmė yra tame, kad JAV sparčiai darosi naftos ne
turintis kraštas".

įmonėm, nors ne labai 
plačiu mastu. Dėl tos pa

prastos priežasties, kad 
sovietai nori kreditų, o 
tos prieš jį duodamos no
ri savo vyriausybės ga
rantijų. Ilgainiui dides
nių sandėrių sudarymo 
galimybė nėra išskirti
na, tačiau sunku tikėti, 
kad jie sutaptų su mūsų 
politinėm aspiracijom. 
Globalinėm įmonėm rei
kalinga galimai didesnė, 
o ne mažų valstybių, 
rinka ir, kaip Jūratė tei
singai pastebėjo — ra
mybė. Istoriniai žiūrint 
bendra rinka ir politinė 
ramybė veda prie lais
vės, nors nebūtinai prie 
teritorialinės nepriklau
somybės .
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TRYS FABRIKAI

APELSINUS GAMINA...
Kas negirdėjo pirmos 

sovietinės okupacijos me
tu pagarsėjusio anekdoto- 
apie fabrikus, gaminan
čius... apelsinus?

— Pas mus visko yra, 
tvirtina rusas bolševikė- 
lis, girdamas sovietinio 
gyvenimo rojiškumą.

— O kaip su apelsi
nais? — klausia lietu
vis.

— Trys fabrikai apel
sinus gamina, — su ap
lombu atsakė bolševikė- 
lis.

Šį, "apelsininį" anek
dotą stebėtinai primena 
Gimtajame Krašte (Nr. 
47) įdėtas Komunistų par
tijos centrinio komiteto 
sekretoriaus Algirdo Fe 
renso rašinukas "Kaltos 
akys šviesos bijo".

Ferensas puolė išeivi
jos technologų žurnalą 
"Technikos žodis" už tai, 
kad žurnale patiektieji 
ekonominio ok. Lietuvos 
tvarkymosi faktai ati
dengė į bankrotą artėjan
tį vaizdą. Ferensas kal
tina mūsų technologus 
dėl jų, tariamo verkšle
nimo apie "buržuazinę" 
praeitį, dėl jų, tariamos 
nostalgijos... šiltoms vie
toms buržuazinėje Lietu
voje! Įsismaginęs Fe
rensas net nepastebi, kad 
visi išeivijos technolo
gai, susispietę ties savo 
žurnalu (ir žurnalo tei
giniais) yra jaunesni už 
Ferensą! Apie kokias 
"šiltas ir prarastas" vie
tas gali galvoti jauni, 
Amerikoje mokslus bai
gę lietuviškos išeivijos 
technologai?

Bet... apelsinus reikia 
gaminti, ir Ferensaspra 
deda operuoti gamybos 
didėjimo nuošimčiais. 
Jis rašo taip: "Kaip ži
noma, nuo 1913 metų iki 
1940 metų buržuazinės 
Lietuvos pramonės gamy
ba padidėjo 2,6 karto". 
Apelsinų gamintojas Fe
rensas arba nežino, ar
ba "pamiršo", kad 1913 
metais nebuvo "buržuazi
nės" Lietuvos valstybės. 
Buvo carinės Rusijos oku 
pacija, sovietinės Rusi
jos okupacijos prototi
pas.

Kaip tik laisvos Lietu
vos valstybės pramonės 
augimo nuošimčiai
(imant dėmesin pramo
nės steigimą iš nieko) pro
porcingai net nepalygi
nami su sovietinės oku-- 
pači jos metais. Sovietinė 
pramonė įsteigta Lietu
vos teritorijoje su tikslu 
įvežti vis daugiau kolo
nistų. Greta tautinio lie
tuvių potencialo alinimo, 
sovietinė pramonė lietu
viams nėra naudinga. Ta 
pramonė yra viena iš 
priemonių lietuvius iš
stumti, darbo beieškant, 
iš Lietuvos į Rusiją. So
vietinė pramonė netar
nauja lietuviams. Lietu

vos teritorija tėra tiktai 
vieta, kurioje steigiami 
sovietiniai fabrikai gauti 
darbą rusams. Šituos f ak 
tus atskleidžia sovietinė 
spauda ir, netgi, jų sta
tistika.

Kompartijos sekreto
rius Ferensas apelsinų 
fabriku pavertė Gimtą
jį Kraštą. Bet tos garny 
bos apelsinų nevalgys nė 
to propagandinio leidinė
lio redaktoriai.

Ferenso rašinį absoliu
čiai nuneigia pilna aliar
mo A. Sniečkaus kalba, 
kurios sieksniniai teks
tai pasirodė sovietiniuo
se, lietuvių kalba lei
džiamuose leidiniuose. 
Ta kalba Sniečkus puo
lė žemės darbuotojus už 
netinkamą žemės ūkio 
tvarkymą. Kaip žinia, ne 
pramonė, bet kolūkinė 
baudžiava užleista lietu
viams. Tad ir Sniečkaus 
puolimas adresuotas jau 
lietuviams, rusams ra
miai sėdint prie fabriki
nių staklių.

"Gerai 
šiuos žemės 
tusi” šaukia 
kalbėdamas ne apie Fe
renso apelsinus, bet apie 
kolūkiečių nepastebėtas 
bulves, sovietiniam kom
bainui nerūpestingai pra 
važiavus per bulvių lau
ką.

Štai Sniečkaus šauks
mo sakiniai:

... šiaudai nuo netei
singo tręšimo išaugo 
aukšti ir silpni, o grūdai 
smulkūs; neišspręsta 
bulvių auginimo proble
ma, palyginti su praėju
siais metais, bulvių der-

užbaikime 
ūkio me- 
Sniečkus,

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Paskutinis birželis
Sudiev, paskutini tėvynės birželi, — 
Buvai tu, kaip niekad — auksinis ir žalias !.. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu !

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią 
Tiktai išrinktieji pakelti tegali — 
Už raidę ir žodį, už maldą ir raštą 
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu!

Kur ašara krinta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos, Pilėnuos, — 
Kad būtų lietuvis kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu !

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės; 
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis ... 
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai!

Sudievu, sudievu žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu ...

(Daina, laimėjusi Korp! Fraternltas Lituanica 
1941 m. trėmimų temos konkursą)

APIE ATVYKSTANČIUS | IAV 1$ OKUPUOTOS 
LIETUVOS MENININKUS VIDIMANTAS VALATKA

Galima būtų daug ir la
bai daug kalbėti apie oku
puotos Lietuvos meninin
kus. Man teko su daugeliu 
bendrauti, dainuoti kartu 
spektakliuose, būti meno 
parodose ir stebėti meni
ninkų gyvenimą ir reikala
vimus, statomus meninin
kui, sovietinio okupanto.

Nežinau atvejo, kad su
organizuoti meno parodą, 
dainuoti oper. scenoj svar
besnes roles, vaidinti, para
šyti pjesę, kurią išleistų lei
dyklą, galėtų menininkai, 
kurie yra politiškai nepati
kimi.

Į menininkus visuomet 
buvo ir bus visuomenės at
kreiptas dėmesys, jų paro
dytas žodis ar padainuota 
daina, ar išleista knyga, vi
suomet nelieka be atgarsio 
visuomenėj. Tą žino puikiai 
ir okupantas. Galiu drąsiai 
sakyti, kad visi žinomi Lie
tuvos menininkai, yra arba 
partijos nariai arba saugu
mo organų bendradarbiai. 
Nebūnant vienu arba kitu, 
visi keliai siekiams užkirsti 
ir talentas bei gabumai nie
ko negali padėti. Ypatingai 
dideli reikalavimai iš politi
nės pusės statomi tiems me
nininkams, kurie gauna ga
limybę važiuoti į užsienį.

lingumas sumažėjo; sėk
la sodinama bloga; sėk
linės bulvės pradėjo pū
ti; dideli nuostoliai ka
sant bulves; neparuoštos 
dirvos bulvėms...

Po tų nesuskaitomų ai
manų dėl bulvių puvimo 
dirvoje, Sniečkus tuo pat 
tonu kalba apie cukrinių 
runkelių bėdas, apie su
puvusius laukuose linus, 
apie laukus užgožusias 
piktžoles, apie mažėjan
tį primilžį, apie trąšų 
problemas... Visas tas ai
manų litanijas vainikuoja 
šiurpūs, bolševikiniai 
grasinimai.

Kas kaltas? Kalta ab
surdiška ūkininkavimo 
sistema, kurios kvaily
bes Dirva demaskuoja iš 
pirmo šaltinio, iš sovie
tinės spaudos...

Apelsinus fabrikuose 
Ferensas lengvai paga
mina, bet Sniečkus nesu
geba nė bulvių užauginti 
kolūkio lauke!

Gal skaitytojas pagalvos, 
kad aš tai darau dėl profe
sinio pavydo ? Pagaliau man 
tas nesvarbu, nes aš noriu 
pareikšti tai, ką aš išgyve
nau ir mačiau. Pradžioje 
paminėsiu apie Virgilijų 
Noreiką. Jau nuo pat pir
mųjų žingsniu konservato
rijoje, turėjo ypatingą kon
servatorijos vadovybės ir 
spaudos globą. Kiekvienas 
jo koncertas neapsiėjo be 
pagyrimo, nors koncerto 
metu visko pasitaikydavo.

Vos tik baigė konservato
riją, o pirmasis partijos se
kretorius Antanas Snieč
kus, jau skambino tuometi
niam teatro direktoriui 
Paulauskui, kad V. Noreiką 
priimtų j Vilniaus akademi
nę operą ir baleto teatrą. 
Manau visiems aišku, ką 
reiškia paskambinimas par
tijos sekretoriaus ir prašy
mas priimti į teatrą dirbti. 
Nežinau atvejo, kad padai
nuotas blogai spektaklis 
operos teatro scenoj arba 
rečitaly, būtų pažymėtas 
kritikų. Pirmasis iš daini
ninkų buvo 2 kartus išleis
tas į Italiją pasitobulinimui. 
Tas pats lygiai ir su V. 
Daunoru. Niekuomet nepa
sakyčiau, kad šie daininin
kai be talento. Bet noriu 
parodyti, tai, kad jie turi 
ypatingą partijos globą, nes 
jie yra ir talentai ir parti
jos ir saugumo patikėtiniai.

Gerai žinau, kaip traktuo
jama Margarita Dvarionai
tė, pianistė ir dirigentė. Tai 
talentinga pianistė ir meni
ninkė, bet politiškai yra ne
patikima, nes padaro išsi
reiškimų prieš valdžią ir to
dėl padaryta "nesugyvena
ma" ir man dar gyvenant 
Lietuvoje, Vilniaus valsty
binėje filharmonijoje dirbo 
tik su nepilnu krūviu t. y. 
turėjo pusę etato.

Kaip rafinuotai ir klas
tingai partija ir saugumas 
elgiasi su Liudu Trinkiu, 
genialiu Lietuvos teatrinės 
dekoracijų dailininku, ne
duodama jam dirbti teatre, 
kad į menininką, kuris pa
sako ką galvoja, nebūtų at
kreiptas visuomenės dėme
sys.

Kaip iš Vilniaus operos ir 
baleto teatro buvo pašalin
tas A. Kučingis, kad padai
navo keletą arijų, iš patrio
tinių, Verdi operų Kauno 
sporto halėj, Vilniaus ope
ros ir baleto teatro suruoš
tam koncerte. Netrukus bu
vo pašauktas pas teatro di
rektorių ir jam buvo pasa
kyta, kad buržuazinis nacio
nalistas nereikalingas teat
rui. Galėčiau pateikti dau
gybę pavyzdžių.

Menininkai daugia u s i a 
siunčiami j užsienį, dėl to, 
kad daugiausia atkreipia 
visuomenės dėmesį ir išeivi
joje gali rasti geriausias są
lygas priėjimui prie įvairių 
visuomenės sluoksnių.

Kokius, menininkus siųski 
ir kuomet siųsti, tai grynai 
partijos ir saugumo reika
lai. žinoma, tam parenkami 
geriausiai žinomi užsieny ir 
daugiausia patikimi parti
jai ir saugumui.

Prieš važiuodami būna 
k r u opščiai instruktuojami 
saugumo kaip elgtis, su kuo 
galima susitikti, ką kalbėti, 
kur dainuoti ir ką dainuoti, 
ką galima aplankyti kaip 
giminę, o ką kaip asmenį, 
kuris įdomauja saugumą, 
kaip vienam arba kitam 
"praplauti galvoseną" ir 
padaryti bendradarbiavimo 
šalininką ir t.t. Vienam iš 
vykstančių liepiama elgtis, 
kaip tarybiniam patriotui, o 
kitam kaip "patriotui lietu
viui”, kad įgauti žmonių pa
sitikėjimą.

Taip čia elgėsi anksčiau 
atvykęs V. Daunoras. Kai 

jis grįžo okupantas pradėjo 
jį "bausti” ir vėliau padarė 
taip, kad Daunoras turėjo 
"palikti" teatrą. Ir aš gavau 
laišką iš operos teatro diri
gento Vytauto Viržonio, 
kad Daunoras, teatre jau 
nebedirba. Man aišku kam, 
o tam, kad ir aš sakyčiau, 
kad Daunoras baudžiamas 
už "atvirumą” ir "lietuviš
ką” elgesį Amerikoj. Tik 
man buvo aišku, kad tai 
okupanto maskuotė, paro
dyti tai, kad dalis meninin
kų yra "patriotinių" jaus
mų, kad tuo būdu daugiau 
užmegsti ryšio su okup. 
Lietuva. Tik viena aišku, 
kad toks "nukentėjęs” dai
nininkas jokiu būdu vėliau 
nebūtų išleistas į Prancūzi
ją konkursui, pasauliniam 
dainininkų festivaliui, o bū
tų visam laikui likęs už ge
rai saugojamų sovietų "ro
jaus" sienų.

Ir šiais metais okupan
tas atleido ypatingai nema
žą būrį okup. Lietuvos me
nininkų irgi ne turizmui, o 
propagandai ir skaldymui 
lietuvių išeivijos Amerikoj. 
Šie metai buvo ypatingi 
okupantui tuo, kad net 
Amerikos visuomenė buvo 
sukrėsta Kalantos susidegi
nimu ir riaušėmis Lietuvo
je. Todėl po to reikia ir to
liau parodyti, kad okupuota 
Lietuva vien tik j laimėji
mus žengia ir gesinti išeivi
jos pasipiktinimą okupanto 
priespauda.

Tą visa tai daro ir dabar
tiniu metu i JAV atvykę 
okup. Lietuvos menininkai. 
Kažkaip užmirštama Kalan

, $if Ui
Jaunimo Kongreso dalyviai skelbėsi: darbas ir širdis tėvy

nės ateičiai! Dieve duok, kad tai botų nuoširdus {sižadėjimas. Te- 
pasitikrina kiekvienas jaunuolis savo sąžinę dažnais protarpiais, 
o ypatingai senus metus baigiant ir naujiesiems artėjant. O vy
resniosios kartos veikla ir širdys visą laiką atnašaujamos tauti
nei gyvybei. Ir po kongreso masy spauda, daugiausia vyresniųjų 
prirašoma, neliauja gvildenusi tuos rūpesčius: besikurianti jauni
mo organizacija, nauji muzikiniai bei šokių sambūriai, jaunimui 
skaitiniai ir kitokia pagalba, mokyklų reikalai. Ogi turime visokio 
jaunimo. Vieni gabumais moksle ar kokiame darbe aukštai iškyla 
ir neša visiems džiaugsmą, kiti nuoširdžiai stoja veikti lietuviš
kose gretose, tačiau dar kiti — pasitraukia šalin nuo savųjų ir sve- 
timėja, arba tinginiu apgedę meta mokyklos suolą, tampa bastū
nais ir hipiais, net narkotikais nuodijasi. Todėl visiems yra jaut
rus rūpestis, kad jau iš pačių pradžių jaunuoliai {žengtų { tikras 
vėžes ir bręstų tvirtos dvasios žmogumi, kad {gimtas jėgas išug
dytų savo laimei, tautos ir žmonijos naudai.

• Todėl daugelio dėmesj patraukia ir džiugina Korp! Neo-Li
thuania spalvingai švenčiama ir ateities viltį nešanti 50 m. sukak
tis. Mokslu pasipuošęs ir tautai pasižadėjęs jaunimas tai — švytu
rys mūsų nedalios naktyje, kai toli nuo Nemuno krantų reikia aug
ti ir brandintis lietuviško stiprumo ąžuolais ir liepomis. O visų 
jaunimo organizacijų tarpe neolituanai kaip tik yra mums patiki
miausia, nes labiausiai sava, nes jos pagrindinis šūkis: Pro Pat- 
ria! Ji nesigaudo internacionalinių gairių, ir jai Lietuvos valsty
bės gyvybė bei tautos gajumas yra pirmaeiliai uždaviniai. Iš tik
rųjų Neo-Lithania {žadas yra tas pats, kaip ir buv. Jaun. Kongre
so: visi darbai ir jaunos širdies liepsna — Lietuvai tėvynei! Tad 
šiandien, kai tautos tragedija labiausiai mus jaudina ir įpareigo
ja, { šią korporaciją jaunimui stoti, irgi tėvams savąj{ atžalyną 
ta likme nukreipti yra pats tikriausias ir šviesias viltis ateičiai 
nešąs žingsnis.

• Ateinančiais metais bus Dariaus - Girėno skrydžio sukak
tis. L. Aero klubas siūlo išleisti pašto ženklą tam {vykiu! pami
nėti. Be abejo, tai vykdytina. Bet toli gražu to negana. Anasai he- 
roinis žygis, ta didi ir veiksminga lakūnų meilė bei auka tėvynei 
— nusipelno daug platesnio atžymėjimo. Reikia, kad visuomenė 
iš naujo pajustų to žygio gilią prasmę, kad gyvu ir spaudos žo
džiu bei meno jautriu balsu būtų pakelta iš apatijos. Reikia įspū
dingai iškelti prieš akis didvyrių drąsą ir — skaudų likimą... 
štai, kaip didinga ir nemaru yra aukotis tėvynei!

• ši tema gali būti itin patraukli jaunimui: j{ idealistiškai nu
teikti. Tačiau kur yra populiari Dariaus-Girėno biografija, šian
dienos jaunimui tinkama ir jo dvasią atliepianti? Būtinai paruoš- 
tina gyvai parašyta knyga apie drąsuolius, kad tasai pavyzdys ska
tintų ir dabarties jaunąją kartą kilniems tikslams, kad atitrauktų 
nuo egoistinių pagundų. Skelbtinas konkursas arba užsakytina pajė
giam plunksnos žmogui nedelsiant parašyti. Juk tai nuostabi proga 
prabilti { jaunimą konkrečiu paveikslu iš mūsų laikmečio artimų 
laikų. Darius ir Girėnas taip pat buvo Amerikos lietuviai, gyveno 
ir išsiruošė žygiui kaip tik čia mūsų dabar gyvenamuose miestuo
se. Jų pėdsakai tebėra čia pat artumoje, todėl taip {domu — tik 
nepraeikime pro šal{ abejingai. Mūsų draugijos ir mokyklos tesu- 
krunta šią sukaktj nuoširdžiai atžymėti. Reikia ir naujų dainų, 
štai, kur pasigendame veiklios Kultūros Tarybos, kuri iš laiko ri
kiuotų svarbių sukakčių datas ir išsvarstytų priemones reikiama 
rimtimi bei gilesniu prasmingumu visuomenėje tikrai kultūringai, 
ne viendieniškai paminėti.

ta ir Simas Kudirka, kaip 
pav. Kaukaitė rengia kon
certą po koncerto. Tuo me
tu retai girdima apie reli
gijos laisvės priespaudą, 
nes didelis dėmesys skiria
mas pasirodžiusiam asme
niui ir sentimentai pasireiš
kusiam visa jėga, nes kon
certo pradžioje "dainininkei 
pasirodė ašaros” ir ji tokia 
"patriotė".

Gerai atsimenu, kokią di
delę propagandą kėlė okup. 
Lietuvos spauda apie V. 
Noreikos ir Daunoros ir Ka
niavos koncertus Amerikoj, 
koks patosas buvo reiškia
mas dėl to, kad jie buvo su
tikti, kaip Tarybų Lietuvos 
atstovai.

Kai jie grįžo į okup. Lie
tuvą, apie savo kelionę savo 
bendradarbių tarpe beveik 
nekalbėjo. Mes jokio vaizdo 
neturėjome apie jų viešna
gę. Susidarė vaizdas, kad 
jie koncertavo amerikiečių 
publikai, žinoma, saugumui 
tai pateikė ko smulkiausių 
ataskaitą apie savo daina
vimą ir nuveiktus ”kitus 
darbus”.

Išnaudodami gabius me
nininkus okupantas vykdo 
vien savo naudai reikalingą 
"bendradarbiavimo progra
mą”, jų rankomis nustato
mas lietuvis prieš lietuvį, 
jų rankomis vykdoma pro
grama dėl palaipsnio okupa
cijos pripažinimo.

Į Ameriką jie atvažiuoja 
ne menui, o propagandai. 
Negirdėjau atvejo, kad at
vykęs į kitą šalį menininkas 
ir būdamas kitos šalies sve
čiu, reikalautų šeimininkų 
pašalinti vėliavas ir herbus, 
kurie yra toj salėj, kurioj 
jis dainuos. Man rodos, kad 
visiems aišku, kad kai atvy-

(Nukelta į 4 psl.)
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NKVD NAGUOSE... (5)

VOLDEMARAS IR INDRISIUNAS GRIZO 
IŠ TARDYMO NUKAMUOTI, BET * 

NEPALAUŽTI!
PRANCŪZU GEN. PIERRE BILLOTTE TOLIAU PASAKOJA APIE 

ENKAVEDISTŲ TARDYMUS KAUNO KALĖJIME

Po pietų viskas buvo 
ramu. Naktį irgi nieko ne 
atsitiko. Kitą dieną irgi 
nieko. Net ir dar kitą die
ną. Padėtis kėlė susirū
pinimo. Dar sekančią nak
tį tardymui buvo pašauk
tas buvęs policijos depar
tamento direktorius. Jis 
grįžo paryčiais baisioj 
padėtyje.

Tariamai jis fiziškai 
nebuvo kankintas, bet jis 
buvo taip dvasiniai su
žlugdytas, kad baisu. Jis 
pergyveno prisipažinimo 
sceną. Voldemaras man 
vėliau pasakė, kad šis 
vargšas žmogus, bijoda
mas dėl savo šeimos, 
kurią grasino suimti, ne. 
beatsilaikė. Vėliau jis 
man pasakė, kad sutiko 
išduoti lietuvius, taip pat 
nekaltus kaip ir jis pats.

Diena buvo baisi. Se
kančią naktįtardymui iš
vestas Indrišiflnas grįžo 
išvargintas, labai išvar
gintas, nes priešinosi.

Dar kitą naktį eilė at
ėjo Voldemarui. Aš ne
užmigau laukdamas jo su 
grįžtant. Ar turėjo jis jė
gos atsilaikyti? Fiziš
kai jis buvo tik atdūsis. 
Bet jis atsilaikė. Dievas 
tegu bus pagarbintas. Vol
demaras ir Indrišiūnas, 
tie du valstybės vyrai, 
surado tiek moralinės 
jėgos, kad išgelbėjus sa 
vo žmogišką garbę. Koks 
pavyzdys 1

Bet kaip ilgai jie galės 
laikytis? Aš niekad ne
sužinojau, nes tą pačią mūsų pasikalbėjimas nū
dieną mane perkėlė į ki
tą kamerą, daug mažes
nę ir paprastesnę, kurią pavykus mane perkalbė- 
turėjau dalintis su vienu ti, tas pakenks jo kaip

kaliniu, buvusiu raudo- skundėjo karjerai, 
nosios armijos batalijo- Prieš tokį nephsiseki- 
no gydytoju. mą jis nutilo ir tą pat

Tai buvo dar jaunas vy- dieną mane perkėlė įkitą 
ras, kuris susigraibė vo
kiškai, buvo plepus ir aš 
greit įsitikinau, kad tai 
buvo "avinas" mane šni
pinėti.

Jam buvo pažadėta lais-

kamerą. Ten mane pali
ko ramybėje savaitę lai
ko. Paskui iš naujo pra
sidėjo tardymas.

Po kelių tardymų Bil- 
lotte buvo nuvežtas kalė- 

vė, jei jis išduos draugus jimo sunkvežimiu į NKVD 
kažkokio sąmokslo, apie 
kurį jis nieko nežinojo. 
Jis tardytojams prisipa
žino viską ką tik jieno^ė- ėmėsi tardyti, 
jo ir išdavė tuos, kurių 
pavardes jam sakė. To 
dėka jis gavo geresnį re
žimą kalėjime. Tad ir 
man jis pasiūlė panašiai 
padaryti, nežiūrint kokie 
kaltinimai man būtų iškel
ti.

— Ką jūs padarėte? — 
paklausė jis manęs.

Aš bendrais bruožais 
jį supažindinau su savo 
padėtim, kad nesukėlus 
įtarimo.

— Bet tai labai rimtas 
dalykas. Prisipažinkite! 
Tai vienintelis kelias iš
gelbėti savo galvą..

Aš jam atsakiau, kad 
sovietinis teisingumas 
nėra jau toks kaip jis gal 
voja ir ateis laikas kada 
atras mano nekaltumą.

Kiekvienu atveju aš 
nesiruošiau prisipažinti 
nusikaltimo kurio nepada 
riau ir linkėjau verčiau 
mirti, negu prarasti gar
bę. Tas "avinas" matyt 
neturėjo jokio supratimo 
apie žmogiškąją garbę ir

centrinius rūmus Kaune, 
kur trečiame aukšte en
kavedistų "troika" vėl

Pagaliau, po kelių die
nų nusišypsojo jam laimė 
atsisveikinti su Kaunu ir 
buvo išsiųstas į Maskvą, 
kurią pasiekė 1941 m. bir
želio pabaigoje.

Hitleris jau buvo pra
dėjęs karą prieš Rusiją 
ir Maskva pergyveno vo
kiečių lėktuvų puolimą. 
Aliarmo sirenos kaukė ir 
enkavedistai, kurie nie
kad dar nebuvo gavę karo 
kautynių krikšto, spro
gus pirmosioms bom-

boms išbėgiojo slapsty
damiesi, susijaudinime 
visai pamiršę Billotte. 
Jis pasiliko gatvėje vie
nas. Vokiečių lėktuvams 
nuskridus, grįžo enkave
distai nelabai išdidūs sa
vo elgesiu, žiūrėdami ap
link rūkstančius namus.

Staiga privažiavo juo
das limuzinas ir iš jo iš
lipo elegantiškas jaunas 
civilis ir vyresnio am
žiaus karininkas. Pasi
keitę keliais žodžiais su 
mano sargybos viršinin
ku, civilis prisiartino 
prie manęs ir pasakė:

— Ąš vadinuos Kisele- 
vas ir noriu jus užsienio 
rekalams liaudies komi 
saro Molotovo vardu pa
sveikinti atvykus į Mask 
vą.

Štai per kelias sekun
des iš kalinio aš pasida
riau sovietų vyriausybės 
garbingu svečiu. Aš nu
tariau niekuo nebesiste
bėti. Atsisveikinęs su sa 
vo sargais enkavedis
tais, kurie nieko nesu
prato kas dedasi ir stovė
jo išsitempę šaligatvyje, 
aš atsisėdau į limuziną ir 
tą patį rytą pusryčiavau 
britų ambasadoje su 
Strafford Cripps.

Toliau gen. Billotte sa
vo knygoje pasakoja 
apie pergyvenimus Lon
done ir pokario Prancū
zijoje.

KOVOS DĖL LIETOVOS
NEPRIKLAUSOMYBES 1918-1920

kais, bermontininkais ir 
lenkais.

Tų kautynių su prie
šais ir priešų kariuome 
nės dalinių dislokacija nu. 
rodyta mūšio braižinių'- 
schemose, kurias gra
žiai išbraižė Aleksand
ras Siliūnas. Tų mūšių 
schemų — 41 knygoje 
patalpinta, kad geriau 
orientuotis ir turėti pil
ną vaizdą kaip tie mūšiai 
vyko.

Knygoje paminėti ir iš 
vardinti žuvusieji ir su
žeistieji kovose su Lie
tuvos priešais kariai, ne 
kurių ir foto nuotraukos 
įdėtos.

Pik, lt. Kazys Al i šaus, 
kas, šią knygą parašęs, 
gyvas būdamas pasista
tė sau nesugriaunamą pa
minklą, kuris praėjus ir 
daug metų bylos apie 1919 
-1920 metų didvyrišką lie
tuvių tautos žmonių pasi
ryžimą, drąsą, pasiauko 
jimą, ištvermę ir kovas, 
kad savo tautai laisvę at
gauti ir Nepriklausomą 
Lietuvą atstatyti. Jauna 
ir nedidelė Lietuvos ka
riuomenė kovojo trijuo
se frontuose su kelerio 
pai gausingesnių priešu. 
Buvo atsitikimų, kad lie
tuvių karių viena kuopa 
kovėsi su bolševikų vi
su pulku, ii* dėl nepap
rasto ryžto, pasitikėji
mo savo vadais, Lietu
vos kariuomenė laimė
jo mūšius ir rusus - bol 
ševikus ir bermontinin 
kus išvijo iš Lietuvos.

Ši K. Ališausko knyga 
plačiais ir smulkiais ap
rašymais įvykių ir kauty

nių, tiksli ir tikra — Ne 
priklausomos Lietuvos 
Atstatymo istorija, para
šyta gera lietuvių kal
ba, įdomi ir lengvai skai
toma, rekomenduotina 
kiekvienam lietuviuf,.ypa 
tingai jaunimui, perskai
tyti.

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 1918 
-1920. Autorius Kazys Ali- 
Sauskas. Redaktorius Pra
nas Čepėnas. Leidėjas Lie
tuvių Veteranų Sąjunga "Ra
movė". Schemas braižė 
Aleksandras Siliūnas. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė. 
Knyga — 490 puslapių. Kai 
na 12 dol.

• ”Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės" knygos I 
tomas jau atspausdintas ir 
įrištas. Kaina 12 dolerių. 
Gaunama adresu: K. Ali
šauskas, 7312 So. Washte- 
naw Avė., Chicago, Illonois 
60629.

Hot Springs, Ark. 333 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
telis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho
linius gėrimus. Įmokėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.

WANTED AT ONCE
, JOURNEYMEN
PLASTIC MOLD MAKERS 

OR 
EXPERIENCED MACHINIST 

& DIE MAKERS
Muat have job shop experience and 
be able to sėt up. work from blue 
prints flc close tolerance.
Salary commensurate with experience, 
excel)ent company paid benefits. 
NORTHERN DIE & MOLD CO. 

3804 E. U'ILDER RD.
BAY CITY. MICH.

517-684.5573
(90-961

Jonas Našliunas

trūko. Man buvo gaila jo, 
nes įsivaizdavau, kad ne

ti, tas pakenks jo kaip

APIE MENININKUS IŠ

OKUPUOTOS LIETUVOS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

kęs menininkas to reikalau
ja, tuomet jo misija pasi
daro ne skirta menui, o po
litikai. Tik mūsų dalis išei
vijos meta į šalį visus įsi
tikinimus, kad galėtų išgir
sti savo tautietį-lietuvį. O 
okupantui to ir reikia, po 
to būna pilna straipsnių 
okupanto spaudoj, kad Ta
rybų Lietuvos atstovai šil
tai sutinkami, kad meno ly
gis Lietuvoj gana aukštas 
ir t.t.

Man dar gyvenant Lietu
voj, dažnai girdėjau jauni
mo ir įvairių sluoksnių tar
pe diskusijas, kad Lietuvos 
istorija būtų visai kitaip 
pakrypusi, jeigu būtų pasi
priešinta ginklu. Gal šian
dien Lietuva turėtų panašų 
į Lenkijos statutą. Dar iki 
šio laiko okup. Lietuvoj yra 
paplitusi nuomonė, kad tuo
metiniai Lietuvos vadovai 
nesiorientavo padėty.

Šiandien Amerikos lietu
vių patriotinės nuotaikos^ 
griaunamos atsiųstų meni
ninkų, mokslininkų ir kitų 
rankomis. Griaunamos ran
komis pačių lietuvių. Lietu
vis pastatomas prieš lietuvį. 
Mano nuomonė, kad patrio
tinės lietuvių organizacijos 
neranda būdų, kaip prieš tai 
atsispirti.

Paplitusi nuomonė kon
certus boikotuoti nepasiekia 
tikslo, nes visuomet atsiras 
žmonių, kurie tuo domisi. 
Šiuo metu viskas lyg ir pa
likta pačių apsisprendimui.

Man atrodo, kodėl gi ne
padaryti taip, kaip daroma 
visa tai Sovietijoje. Manau, 
kad girdėjote, kai būnant 
žymiam kuriam nors Ame
rikos senatoriui arba kitos 
šalies atstovui, įteikiama 
rezoliucija, "dėl negrų per
sekiojimo JAV" ar pana
šiai, priimta Tarybinių 
profsąjungų.

Kodėl gi mūsų organiza-
* ęijoms neįteikti kitokias tei

singas rezoliucijas, koncer
tą atlikusiam menininkui, 
pvz. dėl religijos persekio
jimo Lietuvoje, kadangi 
šis menininkas atstovauja 
Tarybų Lietuvą. Tegul ir 
šis menininkas žino, kad 
mums lietuviams svarbu ne 
tik jį išgirsti, bet ir pasa
kyti tai, dėl ko mes sielo
jamės.

Tuomet okupantas gal 
taip nesigirs, kad taip en
tuziastingai priimami Tary
bų Lietuvos meno atstovai.

Jeigu mes tai darome pei- 
spaudą rądiją, kreipiamės į 
Jungtinių Tautų organiza
ciją, tai kodėl viso tai bijo
me pareikšti atvykusiems. 
Man atrodo, kad čia nenori
me įžeisti "savo” lietuvio 
jausmų, o okupantui tik to 
ir reikia. Jis tą puikiai su
pranta ir išnaudoja. Manau, 
kad laidas pagalvoti apie 
tai, nes "okupanto pasiekti 
rezultatai, siekiant palaips
nio okupacijos pripažinimo 
ir patriotinių jausmų atšal- 
dymo yra dideli.

Prieš keletą savaičių 
iš spaudos išėjo pulk. - 
Įeit. Kazio Ališausko pa
rašyta — "Kovos dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės 
1918-1920" — knyga. Pik. 
lt. Kazys Ališauskas,ne
priklausomybės kovų su 
rusais - bolševikais,ber
montininkais ir lenkais 
dalyvis, dar Nepriklauso 
moję Lietuvoje buvo jau 
žinomas, kaipo karo is
torikas, savo straips
niais, kurie buvo talpina 
mi Karyje ir Mūsų Žiny
ne. Daug metų autorius 
rinko šiai knygai medžia
gą, susirašinėjo laiškais 
su gyvaisiais tų kovų da
lyviais, panaudojo karių 
spausdintus atsimini
mus, Lietuvos karo ar
chyvų medžiagą ir labai 
gausią literatūrą įvairio
mis kalbomis: lietuvių, 
rusų, lenkų, vokiečių, net 
karo misijų narių, buvu
sių tuo laiku Kaune, atsi
minimus prancūzų ir ang 
lų kalbomis. Vien šalti
nių nurodymas, iš kurių 
K. Ališauskas sėmėsi 
šiam reikalui žinių, uži
ma 13 puslapių. Tas vis
kas rodo, kad autorius la
bai rimtai rinko medžia
gą ir panaudojo plačiau
sius šaltinius, kad duoti 
tikrus aprašymus ir pil
ną vaizdą, kaip Nepri
klausoma Lietuva kūrė
si ir kaip lietuviai keliuo
se frontuose su daug 
skaitlingesniu priešu ko
vojo, kad lietuvių tauta 
laisva būtų, ir laimėjo.

Šioje knygoje aprašy
ti įvykiai, pradedant I-ju 
Pasauliniu karu, reikš
mingi Lietuvos nepriklau 
somybei atgauti ir lietu
vių kariuomenei organi*- 
zuoti. K. Ališauskas tiks
liai aprašo po Rusijos re
voliucijos lietuvių karių 
Rusijoje suvažiavimus, 
kaip kariai organizavosi 
į atskirus lietuvių dali-

nius. Tuose aprašymuo
se išvardinti pavardėmis 
tuose daliniuose tarna
vę karininkai, nurodytas 
tų dalinių karių skaičius. 
Tie daliniai buvo organi 
zuojami lietuvių karių - 
patriotų pastangomis, 
kad Lietuvių Tarybai Vil
niuje paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybę, parvyk
ti į Lietuvą ir sudaryti 
užuomazgą Lietuvos ka
riuomenei.

Deja, ne dėl lietuvių 
kaltės, tiems organizuo
tiems kariuomenės dali
niams nepavyko parvyk
ti Lietuvon. A. Ališaus
kas tiksliai aprašė sun
kią Lietuvos būklę ir Lie
tuvos okupaciją laike 1-jo 
Pasaulinio karo, kaip su
sikūrė Vilniuje Lietuvos 
Taryba, kaip buvo pirmo
ji Lietuvos vyriausybė su 
daryta, kaip Mykolo Šle
ževičiaus vyriausybė šau
kė savanorius Lietuvą 
nuo priešų ginti, kaip Lie 
tuvos Tarybapradėjo or
ganizuoti kariuomenę, 
kaip atvyko pirmieji sava
noriai, kaip buvo suor
ganizuoti pirmieji Lie
tuvos kariuomenės bata
lionai ir pulkai, kaip bol
ševikų kariuomenė veržė
si į Lietuvos teritoriją 
ir pusę Lietuvos jau buvo 
užėmusi, kaip lietuvių ka
riuomenė kovodama 
žingsnis po žingsnio iš
varė bolševikus iš Lietu
vos ir nustūmė už Dau
guvos.

K. Ališausko mūšių ap
rašymuose tiksliai nuro
dyti vietovių vardai, kur 
ir kokie daliniai kovojo, 
karininkų - vadų pavar
dės, datos ir net valan
dos, kada mūšiai prasi
dėjo. Aprašytos visos ir 
mažos ir didelės jaunos 
Lietuvos kariuomenės ir 
partizanų kautynės su 
priešais rusais-bolševi-

AUTOMOTIVE MECHANIC
JOURNEYMAN OR 8 YEARS EXPERIENCE 

Experienced in all phases of equipment repair on industrial 
trucks, mobile cranes and highway tractors.

Apply Employment Office
7 A. M. to 4:30 P. M.

DANA CORPORATION •
Midwest Frame Division 

Ft. of Great Lake Avė. 
ECORSE, MICHIGAN

An Equal Opportunity Employer
(92-961

TRADICINĖ DAILĖS PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJE
Ir šiais metais vasario 16-tos dienos proga Čiurlionio 

Galerija ruošia tradicinę dailės parodą. Joje dalyvauti yra 
kviečiami visi laisvajame pasaulyje gyveną profesionalai lie
tuviai dailininkai.

šios parodos metu įvyks ir naujųjų Galerijos patalpų iš
kilmingas atidarymas.

Šiam reikšmingam lietuviškojo meno įvykiui atžymėti 
Lietuvių Fondas paskyrė tūkstančio dolerių premiją geriau
siam šioje parodoje meno kūriniui. Jis bus atrinktas autori
tetingos jury komisijos ir skirtas lietuvių dailininkų telkiamų 
darbų fondan laisvai ir nepriklausomai Lietuvai.

Yra numatomos ir kitos premijos šioje parodoje dalyvau
jančių lietuvių dailininkų darbams.

Dailininkai, suinteresuoti dalyvavimu šioje parodoje, už
pildo žemiau paruoštą atkarpą ir ją prisiunčia iki 1973 m. 
sausio mėn. 10 d. Čiurlionio Galerijos direktorei dail. Vandai 
Balukienei šiuo adresu:

1836 West 93rd St., Chicago, Illinois 60620. Tel.: 239-4683
Siunčiama ne daugiau 2 darbų, kurie pristatomi Čiurlionio 

Galerijon:
5620 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois 60636 

ne vėliau 1973 m. sausio mėn. 20 d., kitoje kūrinio pusėje pa
žymima dailininko pavardė, kūrinio pavadinimas, technika ir 
kaina (jei parduodamas). Prisiunčiant dalyvavimo atkarpą 
pageidaujama įdėti kūrinių juoda-balta nuotraukas, kurios 
galėtų būti naudojamos parodos kataloge arba spaudoje.

Dalyvaujantieji parodoje prisiunčia $3.00 registracijos 
mokestį. ___________________________

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1973 
m. vasario mėn. 16-25 d.d. sekančiais kūriniais:

Dailininko vardas ir pavardė.........................................................

Adresas: ...........................................................................................

Telefonas: .............................................
Kūrinio pavadinimas: Technika: Kaina:

Siunčiu .................................. nuotraukas.
Prisiųsti šias žinias ne vėliau 1973 m. sausio mėn. 10 d.
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METAMS BAIGIANTIS
Metams baigiantis sveika susikaupti ir susumuoti 

praeitų metų odisėjas.
Jautriai prisimena praeitus metus viešo veikimo as

menys. Pav. solistas ar solistė iki grabo lentos neužmirš 
kritiko, kuris spaudoje paminėjo nelaiku ištrūkusį gai
džiukų. Dailininkas, tiesiog drebėdamas, atsimena kolegą, 
kuris pelningiau išpardavė savo parodą. Literatas ir mie
godamas gręžia dantimis, prisiminęs recenzentą, kuris 
nepagarsino jo genijumi, ir įsižada, pirmai progai pasi
taikius, suvesti (jei ne kruvinas, tai rašalines) sąskaitas.

Mūsų meno kritikoje nėra naujiena ir apsnukiavimas!
Pasidarė nekultūriška kalbėti kultūros temomis ir 

apie kultūrininkus. Tauresnė (ir taurių prasme) inte- 
lektualiteto sfera yra politika, čia kiekvienas yra nepa
lyginamas ekspertas. Ne be pagrindo ir LB paliko kul
tūrą, pasukdama politikon.

Metams baigiantis Pogrindis nesikėsina į kultūrinių 
spurdėjimų susumavimus. Pogrindis nepradės nė veiksnių 
politikos vertinimų. Vytautas Alseika, išbėgęs iš egzo
dinės Eltos nevalios su bylomis po savo surduto kvoldais, 
aišku, nesėdės Vilniuje dykas. Ten: kas nedirba, tas ne
valgo! Socialistinio realizmo sąlygose Alseika rašys! Al
seika nebebus "buržuazinių nacionalistų” prievartauja
mas. Todėl jo reveliacijos bus detalesnės ir sensacingesnės, 
kaip kad buvo Vinco Rastenio reveliacijos apie "liaudies 
priešus-tautininkus”, paskelbtos Tiesoje 1959 metais ge
gužės numeriuose.

Pogrindis nepataria veiksniams prasidėti su savo 
veiklų apžvalgomis, kol neatplauks iš už jūrių-marių eg
zodinės Eltos buv. redaktoriaus Alseikos plunksnos išdir
biniai: demaskavimai, smerkimai, sarmatinimai, skundai, 
išpažintys, reveliacijos ir kitos nasochistinės masturba
cijos ...

Metams baigiantis, tačiau, mūsų džiaugsmui, ne vis
kas buvo taip jau minoriška mūsų buityje 1972 metais. 
Prie veiklos pragiedrulių prirašome Birutės Zalatorienės 
ir Edmundo Juškio aferą. Jiedu nugabeno buržuazinių 
nacionalistų vaikučius į pionierių stovyklą kažkur Lenino 
paminklo papėdėje. Vaikučiai sėkmingai paskleidė pionie
rių stovykloje laisvojo kapitalistinio pasaulio nuotaikas. 
Vaikučiai smagiai kramtė kramtomą gumą, virtuoziškai 
pūtė gumos burbulus, kėlė pionieriuose pavydą laisvojo 
kapitalistinio pasaulio prašmatnybėms, netgi pardavinėjo 
pionieriams laisvojo pasaulio simbolį, kramtomos gumos 
gabalėlius, po vieną rublį už gabalą (Naujienos, Nr. 272)...

Metams baigiantis leidiniai mėgsta tradiciniai svai
dytis per dantį traukiančiais linkėjimais. Pogrindžio pres
tižas teleidžia pasiskardenti itin rimtais ir prasmingais 
linkėjimais drūko kolegoms:

Akiračiams — praplėsti politinių koncepcijų 
akiračius,

Daisvei — išsilaisvinti iš karšinčių negalavimų 
kronikos,

Naujienoms — neberašyti gyviesiems nekrologų, 
Draugui — susidraugauti su Petru Stravinsku, 
Šluotai — šluoti visad tuščius komunizmo statybos 

aruodus,
Gimtajam Kraštui — ir toliau būti sovietinių 

ekskrementų rafinerija.
Metams baigiantis nereikia nusiminti. Gyvenimas 

visad prasideda su Naujais Metais. Naujų Metų sutikimo 
baliai pradaro duris į naujus nuotykius...

KONKURSAS
Pogrindis skelbia konkursą archeologams, 

atrasti bet kuriuos lietuvių imigracijos Amerikon 
pėdsakus Imigracijos muziejuje, kurį neseniai 
atidarė New Yorke, Laisvės Statulos papėdėje.

Dėl leidimų kasinėti kreiptis į ALT.

Pusšimtį metų Ivanas dejuoja — 
Vis nėr gerybių, kur širdį vylioja.

Pusšimtį metų vis stato jis "rojų”...
Bet nėr kuo apauti purvinų kojų!

• • •Čia priėjo
Kadžiulis

ir tarė
— Kodėl gi šiaurės Ame

rikoje Lietuvių Studentų 
Sąjunga į savo suvažiavimą 
atvilko Joną Meką filmus 
rodyti? — jaudinosi tautie
tis, būdamas įsitikinęs, kad 
Jonelis yra tipingas kola
borantas su okupantu.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Studentai norėjo pa
matyti, kaip atrodo Lenino 
ir Černiachovskio paminklai 
Vilniaus aikštėse.

★
— Įsivaizduokite, — pik

tinosi tūla patriotė, — aka
demikai skautai savo šven
tėje deklamavo eilėraščius 
iš bolševikinio "Poezijos pa
vasario”! Kur tautinė išei
vijos ambicija?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Štai, koks polinkis j li- 
orientuoja balta kapitalisti
nė duona.

★
— štai, koks polintis j li

teratūrą dabartinėje Lietu
voje! — didžiavosi "bend
radarbiavimo” entuziastas. 
— Net Viktoro Hubo 
"Vargdienius” išleido di
džiuliu tiražu.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ten kiekvienas pirks 
tą knygą, galvodamas kad 
apie jį parašyta.

★
— Ana va, — pasakė Po

grindžio skaitytojas, — bol
ševikai ir Pogrindį vadina 
"buržuazinės išeivijos veik
sniu”.

Jis atkišo šluotą, šešio
liktą numerį, kur buvo pa
rašyta: "užjūryje "veiks
niai” stengiasi pamėgdžioti 
Kindziulį. Argi jie savo ju- 
moristikai personažų netu
ri? Jie savo proto neturi!”

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Argi gali "šluota” 
švebeldžioti apie protą?

SPAUDOS 
VERPETUOSE

Vasario šešioliktosios 
gimnazijoje

Langinės kabo ant vieno 
"zovieso”, languose kabo 
kelnės ir kitoki dalykai. Mo
kiniai vietoj durų dažnai 
vartoja langus.

Stasys Kungys 
Naujienos, Nr. 264

Kalnai ant kalnų, o ant tų 
kalnų...

Reikėtų tada leisti dar 
vieną laikraštį, kuris taisy
tų visus kitus.

V. Šarka 
Tėviškės Žiburiai, Nr, 42

"Pažangaus” lietuvio 
kelionė Į tėvynę

Buvome laimingi, kad iš 
anksto dar Stockholme pa
sinaudojom proga apsipirk
ti (bargain). Pasipirkome 
keletą bonkų skaniosios 
(scotch). "Neringos” val
gykloje gavome didelį run- 
diną stalą.

James Kanceris 
Vilnis, Nr. 215

"Proletarai” ”vargsta” 
prie kapitalizmo

St. Petersburge. Floridoj, 
Walteris Dubendris pirmas 
padarė staigmeną. Jis paža
dėjo $10,000 įsigijimui nau
jos salės.

B. B-nė 
Laisvė, Nr. 60

Į talką Antanui Gustaičiui
Kai Kunigunda gundo, 

gaudome Klarisą,
O kai pagaunam, 

šaukiam: velniava!
B. Brazdžionis 

Draugas, Nr. 260

Knygų pertekliaus 
problema. O kur garbidžių 

kėnai?
Spaudos darbuotojų su

važiavime Tabor Farmoje 
vienas kolega iškėlė klausi
mą, kas darytina: kur dėti 
per eilę metų surinktas 
knygas?

S. Pranckūnas 
Naujienos, Nr. 248

Susovietintas Thomo 
Mann’o namelis Nidoje
Skaitykloje prie namo 

yra daugiau kaip 500 kny
gų : marksizmo klasikų vei
kalų.

K. Papečkys 
Literatūra ir Menas, Nr. 45

Apie Detroito lietuvių 
namus

Trumpai kalbėjo tautie
tis Buršteinas, girdi, jam ši 
vieta primenanti Kauno 
Šančius, Karmelitus ir šios 
gatvės, kur esame vardas 
— Tilmanso fabrikas ir sa
lės vardu.

A. Miežis
Naujienos, Nr. 258

Ryšys su užsienio lietuviais
Labiausiai stengiamės pa

dėti bičiuliams užsienyje 
tinkamai pasiruošti Tarybų 
Sąiungos ikūrimo penkias
dešimtmečio minėjimams.

Ramojus Petrauskas 
Laisvė. X. 13

Jėzuitai leidžia "Draugą”
Iš jėzuitų j lietuvių kalbą 

išvertus "Draugo” žinutę, 
ji reiškia, kad pasikeitė mo
kyklos tėvų komitetas.

Jonas Lukoševičius
Gimtasis Kraštas, Nr. 45

Matom bėgantį Alseiką
Į sovietinę kapeiką.

"Dirbo, dirbo”, senis, Vilkui,
O tarnavo bolševikui

Spausk, greičiau! Skubėk, Alseika, 
Keisti kailį už kapeiką!

Maratono "New York — Vilnius” starto proga 
liepsningai sveikiname pasekusį mus Vytautą Alsei
ką, ilgai kentusį kapitalistinio pasaulio vargus ir 
apturėjusį pagaliau tarybinę užuovėją "Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais komitete".

JUOZO MIKUCKIO IR
ALBINO MORKAUS (NORAGO) VĖLĖS

Marksizmo-leninizmo 
reforma

Drg. A. Bimba atkreipė 
ir išreiškė pageidavimą tru
putį padidinti "Gimtojo 
Krašto” raides, kad leng
viau skaitytųsi.

H. F.
Laisvė, Nr. 60

Poetės suktinis Gimtajame 
Krašte
arba

Kas bus toliau?
... Toks begaliniai didelis 

ir nesulaikomas
Sukimasis nuo ryto iki 

vakaro 
ir kas toliau ...

Vitalija Bogutaitė
Gimtasis Kraštas, Nr. 45

Toliau besisukdami, poe
tai prisisuka iki raudonumo 
akyse:
... Juk Maskva ir iš

Vilniaus matos, 
mūs Maskva mieloji...

Algimantas Baltakis 
★

... Broliai, jus priglaus 
motina Rusija!..

Petras Cvirka 
★

... Tavo Rusija! Ji — 
mano!..

Ramutė Skučaitė 
★

... Ačiū Maskvai, ačiū 
tėvynei, ačiū partijai!..

Alfonsas Bieliauskas
★

Taip poetai, lyg dervišai, 
sukasi "nuo ryto iki vaka
ro”.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

CHARAKTERISTIKOS
Vacys Reimeris

Aš — tarybinis magnatas! 
Gimtasis Kraštas nėra blatas!

Birutė Zalatorienė
Nebijau bažnyčios rašto; 
Aš laikaus Gimtojo Krašto!

Solistas Kaniava
Kur "bakūžė samanota”, 
Ten trispalvė pakavota.

Antanas Bimba
Aš partinis Pi-eič-di — 
Tai profesija slydi.

Kun. Saulaitis
Nors trisdešimt tris sukakau — 
Jaunimo eilėj išlikau.

V. Alseika
Vakar man mokėjo Vlikas, 
šiandien moka bolševikas.

"Spaudos” knygynas
Pirk, dypuk, sovietų knygą 
Ir parodyk Altui špygą.

Kiekvienas kolūkietis
Kaip sočiau gyvent išmokti? 
Reikia vogti, vogti, vogti...

PLJS (Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga) 
Gange, mes galim veikt ik valiai — 
Apmoka sąskaitas tėveliai!

PLSS (Pasaulio lietuvių senimo sąjunga) 
Tapom krezais 
Su protezais!
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Klauskite — atsakysime

AR TIKRAI, JUO MAŽIAU 

CHOLESTEROLIO, TUO 
SVEIKIAU ŠIRDŽIAI?

Dr. Antanas Butkus

— Dirvoje skaičiau la
bai naudingus Jūsų atsa
kymus į klausimus, lie
čiančius širdies ligas. 
Manau, kad pagrindinis 
ir svarbiausias klausi
mas būtų, kaip išvengti 
širdies atakos. Nevi- 
siems dar aiški ir cho
lesterolio rolė iššaukian
ti šiuos susirgimus.

Prieš kelis metus Dir
voje su įdomumu skaičiau 
šiuo klausimu seriją Jū
sų straipsnių. Jei gerai 
atsimenu, rašėte, kad rie
balus valgyti reikia san
tūriai, jais padengiant 
maždaug 1/3 organizmo 
kolorijų pareikalavimo 
ir kad iš tų riebalų tik 
apie 1/3 gali būti prisotin
ti, Man buvo labai įdomi 
Daktaro pastaba, kad cho 
lesterolis yra organiz
mui reikalinga medžiaga 
ir, kad susidarius jo trū
kumui, gali sumažėti or
ganizmo atsparumas li
goms ir išsivystyti kito
kie jo negalavimai.

Jei teisingai prisime
nu šias Jūsų straipsnių 
mintis, tai prašyčiau pa
aiškinti, ar medicinos 
mokslas ir dabar tebesi' 
laiko to paties nusista
tymo.

Jei taip yra, tai ar tiks
lu, kiek tik įmanoma, 
vengti cholesterolio, pa
vyzdžiui, nevalgyti nors 
ir liesos kiaulienos, iš 
jautienos ir paukštienos 
pašalinti visus riebalus, 
nulupti ir išmesti paukš
tienos odą, išmesti kiau 
šinių trynius, nevartoti 
net 2%. riebumo pieno, o 
vien tik liesus pieno mil
telius ir t.t. Kai kurie 
žmonės galvoja, juo ma
žiau cholesteriolio, tuo 
sveikiau, ir todėl jo ven
gia, kaip įmanydami.

Ar tikrai taip reikia da
ryti, Daktare? Ar tai nė
ra kitas kraštutinumas, 
kuris kelia abejonę, ar 
tai gali būti naudinga svei
katai?

S. Jankauskas 
Toledo, Ohio 

***
Malonu, kad skaitote 

Dirvą ir mano straips
nius, liečiančius širdies 
ir kraujo indų ligas. Ste
biuosi Jūsų atminties 
tikslumu, po dviejų-tri
jų metų interpretuojant 
mano straipsnius, ypatin 
gai dėl riebalų kiekio ir 
jų rūšies vartojimo.

Cholesterolio rolė šir
dies ligose yra labai su
dėtinga problema, kurią 
keliais žodžiais tiksliai 
nusakyti sunku. Tad ir 
Tamstos apibendrintos 
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išvados mano straipsnių 
interpretacijoje prašosi 
papildymų. Prie jos iš
samiau sugrįšime sekan
čiuose Dirvos numeriuo 
se. Taip pat ir dėl šir
dies ligų, kurių yra įvai
rių rūšių, sugrįšime pla 
čiau ateityje. Dabar trum
pai bandysime atsakyti 
Tamstos laiške paliestus 
klausimus.

1. Širdies ligų yra įvai
rių, tad ir jų atsiradimo 
priežastys yra įvairios. 
Cholesterolis jose vaidi
na nevienodą vaidmenį.

2. Cholesterolis yra 
tik dalis riebalinių me
džiagų kraujuje ir taip 
pat visuose kituose žmo
gaus kūno organuose.

3. Cholesterolio kiekis 
kraujuje ir organų ląste
lėse pareina nuo dauge
lio priežasčių. Dalis jų:

a) Maisto rūšies
b) jo suvartojamo kie

kio
c) cholesterolio pasi- 

gaminimo pačiam orga
nizme iš kitų medžiagų

d) jo pavertimo tulžies 
rūgštim (bile acids - pas
tarosios reikalingos rie
balinių medžiagų suskal
dymui ir jųištirpinimui).

e) jo pašalinimo išma
tose.

4. Kadangi riebalai 
kraujuje netirpsta, jie 
yra sujungti su baltymais 
— sudarydami baltymi
nių riebalų (lipoproteins) 
kompleksą.

5. Riebalai su balty
mais susijungia per rie
balines rūgštis (esančias 
riebaluose) ir amino 
rūgštis (esančias balty
muose).

6. Sveikam žmoguje tik 
apie 20%-25% cholestero
lio kraujuje yra laisvoje 
formoje (Free choleste- 
rol). Likusioji 75% yra 
sujungta su riebalinėm 
rūgštim.

7. Riebalinių rūgščių 
rūšis didele dalimi ap
sprendžia cholesterolio 
kiekį kraujuje. Pasotin
tos rūgštys cholestero
lio gali prisijungti dau
giau, nepasotintosios (po- 
lyunsaturated) — ma
žiau.

8. Pasotintąsias rūgš
tis žmogaus kūnas gali pa
sigaminti pats iš bet ko
kio maisto dietoje (duo
nos, cukraus ir kt.). Nepa
sotintųjų (polyunsatura- 
ted), jis pats negali pasi
gaminti. Tad teisingai 
Jūs rašote, kad dalis 
riebalų turėtų turėti šių 
rūgščių. Geriausi jų šal
tiniai — augaliniai rieba
lai — alyvos. Tiesa, la

A

i

bai svarbu, kad alyva ir 
kiti augaliniai riebalai bū
tų švieži. Aukštoje tempe 
ratūroje ir ilgai kepami 
(arba tuos pačius rieba
lus vartojant kepimui) ir 
nepasotintosios rūgštys 
gali pavirsti pasotintom, 
prisijungdamos deguo
nies.

9. Teisingai Jūs sako
te, kad cholesterolis yra 
reikalinga kūnui medžia
ga.

10. Kadangi žmogaus 
kūnas cholesterolį gali 
pats pasigaminti, yra la
bai retas atvejis, kuomet 
jo organizmui nepakan
ka. Tik sunkios ligos at
veju (dažniausiai suriš
tom su sunkia kepenų ar 
kitų, ląstelių atrofavimu- 
si liga) cholesterolio kie
kis pradeda staigiai 
kristi. Tokie atvejai yra 
pavojingi, bet jie yra re
ti ir nieko bendro neturi 
su cholesterolio nedatek- 
lium dietoje.

11. Dietoje belieka sau
gotis kolorijų pervir- 
šiaus, cholesterolio t>ei 
persotintų riebalinių 
rūgščių pertekliaus.

12. Iš prigimties, de
ja, mes esame nevieno
di. Vieni galime valgyti 
daugiau ir visokiių mais
to produktų, kiti turime 
labai prisižiūrėti kolori
jų kiekio ir mažiau var
toti gyvulinių riebalų.

13. Tamstos išvardyti 
maisto pavyzdžiai, ku
rių reikėtų saugotis tin
ka tik ypatingais atve
jais ir tokiems asmenims 
kurie turi aukštą kraujo 
cholesterolį ir aukštą 
riebalų (trigliceride) kie
kį. Tą nenormalumą jie 
gali turėti dėl dviejų prie
žasčių: a) paveldėjimo ir 
b) perdidelio ir ilgalai
kio kolorijų bei gyvuli
nių riebalų kiekio var
tojimo. Visiems kitiems 
asmenims griežtos die
tos prisilaikymas nėra 
būtinas.

14. Kas ir kokios die
tos turėtume prisilaiky
ti?

Be laboratorijos krau 
jo riebalų (lipidų-lipipro- 
lesinų) analyzės ir be gy
dytojo diagnozės dėl kitų 
ligų tikslios dietos indi
vidui neįmanoma nuro
dyti. Galima duoti tik 
bendro pobūdžio nurody
mus. Prie čia išvardin
tų schematinio pobūdžio 
klausimų bei jų papildy
mų sugrįšime vėliau.

DAINOS IR GIESMĖS
š. m. vasaros pabaigoje 

buvo išleistas a.a. muziko J. 
Gaubo kūrinių rinkinys 
"Dainos ir giesmės".

Viršelį piešė dail. M. Bir- 
žiškaitė-žymantienė, pilnai 
supratusi ir prisitaikiusi 
prie a. a. muziko kūrinių 
tautinio stiliaus. Leidinys 
išleistas, gal ir visai atsi
tiktinai, praėjus dešimčiai 
metų po kompozitoriaus 
mirties.

Daug laiko užėmė muzi
kinių kūrinių atrinkimas, 
sugrupavimas, harmoninių 
detalių papildymas; visą šį 
darbą kruopščiai atliko

SPA11D0IE PASIŽVALGIUS

0 KIENO IDĖJAS SKELBIA ZIMANAS?
Maskvos žurnalas "Novojevre- 

mia (Naujasis laikas) paskelbė 
Lietuvos "Komunisto" vyriau
siojo redaktoriaus G. Zimano 
straipsnį "Kieno idėjas jieskel- 
bia", kurį lietuviškai išspausdi
no "Gimtasis Kraštas" š.m. 44 
ir 56 nr. Nekreiptume jokio dė
mesio į Zimano melus, jei "Gim. 
tasis Kraštas" nebūtų veltui pla
tinamas politinių pabėgėlių tar
pe.

Kas gi tas G. Zimanas? Bol
ševikinė enciklopedija jį apibu
dina kaip, revoliucinio ir parti
zaninio judėjimo (suprask bolše
vikinio) dalyvį,žurnalistąjilo- 
sofą, filosofijos mokslų dakta
rą, Lietuvos TSR nusipelniusį

komp. B. Markaitis, S. J.
Viso šio leidinio idėjos 

puoselėtoja ir darbo nešėja, 
muziko J. Gaubo podukra 
Valerija Barmienė, įdėjo 
daug darbo, sielos ir rūpes
čio. Ji neskubėjo, kad tik 
greičiau, kad tik pigiau iš
leisti rinkinį, bet ieškojo vi
sų šakų žinovų, kad leidinys 
išeitų gražus, perduotų pa
čias įdomiausias muziko 
kompozicijas ir jo sielos at
spindį ; kas jai, padedant 
muz. J. Zdaniui, J. Kreivė
nui, M. Žymantienei ir A. 
Mironui, tikrai pavyko. Lei
dinio išlaidas padengė ve- 
lionies krikštosūnus Vytau
tas Paškauskas, gyvenąs 
Vokietijoje.

Leidinyje ne vien tik mu
ziko harmonizuotos liaudies 
dainos, kurioms Galbas 
reiškė ypatingai šiltą jaus
mą ir stengėsi įtraukti į 
kiekvieną jo vadovaujamo 
choro repertuarą, bet ir 
daug originalios kūrybos: 
solo, duetams ir chorui.

Ypač daug kredito reikia 
duoti dainoms specialiai su
kurtoms vaikų chorams, 
kurios niekad nesensta.

Muz. J. Gaubo muzika ne
sudėtinga, diatoninio pobū
džio klasinė harmonija. Ne
žiūrint fakto, kad J. Gau- 
bas studijavo pas garsiau
sius to meto rusų muzikos 
profesorius (griežtą kon
trapunktą, fugą ir laisvą 
kontrapunktą), dirbo ope
rose ir operetėse, kaip chor
meisteris, bet savo kūri
niuose ieškojo formų leng
vų, nekomplikuotų, kad jos 
būtų lengvai suprantamos 
ir išpildomos mėgėjų.

Visiems tiems, kurie ka
da nors dainavo chore; Lie
tuvoje, Vokietijoje ar užjū
rio kraštuose, šis leidinys 
bus kaip gintaro gabalėlis 
parsivežtas namo, nes ne
žinau nė vieno choro reper
tuaro, kuriame nebūtų bu
vę muz. J. Gaubo kompozi
cijų. Ypač buvo įdomu Dil- 
•lingene, kur pačiam kom
pozitoriui akompanuojant, 
jo podukra Valė Barmienė 
(sopranas) išpildydavo jo 
kūrinius.

Leidinys susideda iš ke
turių dalių:

1. Solo: "Mano rūtos”, 
"Ar negaila, seserėle”, "Pa- 
traky berželis stovėjo”, ”Oi 
liūdnas žalias berželis”, 
"Parlėkė antelė”, ”Ne bile 
pievoj”, "Dul-dul dūdelė”.

2. Chorui: "Kur tas šalti
nėlis?”, "Sušvilpino kazokė
lis”, "Už jūrių marių", "Au
go kalnely”, "žalioj gire
lėj”, ”Dul-dul dūdelė”, "Nu
rimk, sesut”.

3. Vaikams: "Naujienos”, 
"Katinėlis”, "Vėversėlis”, 
"Pavasario puota”, "Kregž
dutė”, "Stovyklos daina”.

4. Bažnytinės: "Sveika 
Marija", "Avė Maria”, ”Li- 
bera me, Domine”, ”Exalta- 
bo te, Domine”.

Pažymėtina, kad J. Gau
bo Dainos: "žalioj girelėj” 
ir "Augo kalnely” buvo at
liktos 3000 dainininkų New 
Yorko pasaulinėje parodoje 
1939 metais.

Valerija Irlikienė

M. SARGENIS

kultūros veikėją". Kilęs iš buo
žių: tėvai buvo dvaro nuominin
kai, be abejo, žydai, kurie iš
naudojo lietuvius darbininkus. 
Pats gi Zimanas, baigęs Kauno 
u-tą, buvo nepriklausomybės lai
kais gimnazijų moktyojas ir ge
rai gyveno iš Švietimo m-jos iž
do. Tačiau jis siekė ir politinės 
karjeros: nuo 1934 m. priklau
sė KP ir iš ten gavo pinigus ir 
instrukcijas veikti prieš nepri
klausomą Lietuvos valstybę. Bol
ševikams okupavus Lietuvą, 
jis pasidarė žymus komunistų 
žurnalistas, "Tiesos" ilgametis 
redaktorius, u-to profesorius, 
komunizmo idėjų populiarizato- 
rius. Senatvėje įsigijo filosofi
jos daktaro laipsnį (1970 m.) ne 
už mokslinį objektyvumą, bet 
už partinius nuopelnus. Juk ne 
paslaptis, kad bolševikinėje "res
publikoje" kiekvienas grafoma
nas, jei jis ištikimai tarnauja 
Maskvai, įsigyja nusipelniusio 
veikėjo, žurnalisto ar daktaro 
titulą.

Straipsnio pradžioje G. Zima
nas nori skaitytojams sudaryti 
įspūdį, kad Lietuvos istorikai 
yra melagiai ir šmeižikai. Tik 
G. Zimanas ir kiti Maskvos ap
mokami propagandistai skelbia 
"tiesą". Bet kiekvienam lietu
viui tremtyje ar okupuotoje Lie
tuvoje yra puikiai žinoma, kad 
Zimano "Tiesoje" yra tiek pat 
tiesos, kiek "Pravdos meluose 
yra tikrovės. Niekad pasaulyje 
nebuvo ir nebus didesnių mela
gių, kaip Maskvos "Pravdos" ir 
kitų komunistinių laikraščių žur
nalistai ir propagandistai.

Nors G. Zimanas yra kvali
fikuotas melo skelbėjas  ̂tačiau 
jis ne istorikas. Todėl jis klai
dingai užsipuola laisvuosius Lie
tuvos istorikus, jog jie iškraipė 
istoriją ir ją apvertė aukštyn ko
jom. Jis bando sudaryti įspūdį, 
kad Z. Sierakauskas, K. Kali
nauskas, A. Mackevičius (apie 
Mackevičių nutyli, kad jis buvo 
kunigas) jau "XIX amž. pabaigo
je iškėlė revoliucinės kovos vė
liavą"... Tiesa, jie visi trys ko
vojo prieš carizmą, dėl Lietu
vos žmonių gerovės, bet ne ko
munistine prasme. Z. Sierakaus
kas, nors buvo kilęs iš Lucko, 
neturtingų bajorų, bet buvo stip
riai susirišęs su Lietuva, jo tė
vas žuvo 1831 m. Lietuvos suki
lime, o jis pats prieš mirda
mas skelbė, jog "sukilėliai tai 
nėra nelaimingieji, o Lietuvos 
sėkla, kuri ateityje pražydės 
skaisčiais laisvės žiedais". Apie 
kun. A. Mackevičių nėra ko ir 
kalbėti: jis buvo tikras lietuvis 
patriotas, kuris kovojo dėl Lie
tuvos laisvės, jos valstybės įkū
rimo, atskyrimo nuo Lenkijos. 
K. Kalinauskas, nors gimęs Gu
dijoje, bet projektavo sukurti ne
priklausomą Lietuvos valstybę, 
antspaudus vartodavo tik su Vy
čiu, be lenkiško erelio. Prieš 
mirtį kaltinamajame akte ru
sams jis pabrėžė: "Nepaisant 
viso teroro, Lietuva niekada ne
bus rusiška". Ką bendra šietrys 
patriotai turi su komunistinėmis 
idėjomis? Ar nuo jų prasideda 
Lietuvos komunizmo pradžia? 
Taip istorinius faktus gali iš
kraipyti tik Zimanas.

Gryni G. Zimano tauškalai apie 
1905 m. įvykius Lietuvoje ir apie 
1918-19 m. laikotarpį. 1905 m. 
vadinama Lietuvos revoliucija 
buvo prieš carizmą, prieš rusų 
despotinį okupuotų tautų valdy
mą, bet ne dėl komunizmo. Di
dysis Vilniaus Seimas,apie2000 
lietuvių patriotų, pa reiškė tautos 
valią savarankiškai valdytis de
mokratiniu būdu: išrinkti seimą 
visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu.
Tarybų valdžią Pabaltijyje nu

slopino ne "imperialistiniai in- 
terventai", bet Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos patriotai, kurie sa
vanoriškai susitelkė į kariuome
nes ir išbadėjusias, pakrikusias 
Raudonosios armijos gaujas nu
galėjo ir išvarė iš Pabaltijo. 
Lietuvą atstatė ne Aleksa - An- 
garietis, ne Mickevičius Kapsu
kas, bet Valstybės Taryba su A. 
Smetona priešakyje ir savano
riai kūrėjai, kurie savo kraujo, 
vargų ir kančių aukomis apgynė 
Lietuvos laisvę ir jos valstybi
nę nepriklausomybę. 1919 m. pra
džioje bolševikai buvo okupavę 
Vilnių ir Rytų Lietuvą, bet mū
sų savanorių ir kariuomenės did

vyriškumo dėka jie duvo nugalė
ti ir 1919 m. rudenį iš Lietuvos 
išvaryti. Jokios buržuazijos tuo 
metu Lietuvėje nebuvo, todėl ir 
negalėjo ji daryti jokių sandėrių 
su carizmu, kaizerizmu ar im
perializmu. Lietuviai politikai 
demokratai kovojo tiek prieš 
carizmą, tiek prieš kaizeriz- 
mą, tiek prieš betkokį imperi
alizmą dėl savo tautos laisvės. 

Neteisingai G. Zimanas skel
bia, kad "Tarybų valdžios per
galė Pabaltijyje yra bendra dar
bo žmonių kovos išdava". Tai 
buvo Maskvos gudriai suplanuo
ta ir pravesta Pabaltijo okupa
cija. Šiandien Zimanas plūsta 
Hitlerį ir hitlerininkus, bet 1939 
m. rugpiūčio 23 d. Hitleris bu
vo geras, kada kartu su Stalinu 
pasidalijo Lietuvą. Nuo šios da
tos prasideda bolševikų okupa
ciniai veiksmai Lietuvoje. Tų 
pačių metų rudenį įvedamos 
Raudonosios armijos bazės 
Lietuvoje, o 1940 m. birželio 
mėn. toji pati armija okupuoja 
visą Lietuvą. Nei Rusijos, nei 
Lietuvos darbo žmonės šioje 
okupacijoje nedalyvavo, o ją įvyk
dė Stalinas, Molotovas ir jų dik
tatoriškai tvarkoma kariuome
nė ir policija bei saugumas. Pa
kartotina Lietuvos bolševiki
nė okupacija 1944 m. rudenį 
vėl įvyko karo jėgos pasėkoje. 
G. Zimanas ir jo sėbrai būtų 
Lietuvos neišgelbėję ir Raudo
noji armija būtų iki Berlyno ne
atėjusi, jei Vakarų sąjungininkai 
nebūtų Maskvos rėmę ginklais 
ir maistu. Už tat dabar G. Z1-. 
manas JAV atsidėkoja, išvadin
damas ją imperialistų valstybe.

Toliau straipsnyje G. Zima
nas bando mus įtikinti nepapras
ta Lietuvos pažanga. Be abejo, 
mes visai sutinkame, kad per.30 
m. net atsilikusi bet kuri Afri
kos valstybė padarė pažangą, o 
ką bekalbėti apie lietuvių tautą, 
kuri yra nepaprastai darbšti, 
veržli ir kūrybinga. Ji nepri
klausomybės laikais ir darė di
deliais šuoliais visokeriopą pa
žangą. Jei ji iki šiandien būtų 
buvusi nepriklausoma, gal ji 
būtų kelis kartus didesnę pažan
gą padariusi, negu dabar. Bet. 
mes su dideliu nepasitikėjimu 
žiūrime į G. Zimano statistikos 
davinius, nes gerai žinome iš tų 
mūsų tautiečių laiškų, kokia bu
vo ir yra sunki materialinė lie
tuvių būklė okupuotoje Lietuvo
je. Pvz., Lietuvoje ir šiandien 
žmonės negauna nusipirkti ge
resnių drabužių, o važiuoja į Len 
kiją. Dar taip neseniai žmonės 
negalėjo nusipirkti kvietinių mil
tų švenčių pyragams. Trūko ir 
dabar trūkstą tinkamų vaistų. 
Bet žinome, kad lietuviai yra 
kuklūs, kantrūs, sugeba visus 
vargus nugalėti ir priespaudą 
kęsti.

Knygų produkcija Lietuvoje 
yra didelė. Bet kokios tos kny
gos? Milijoniniais tiražais yra 
spausdinamas tik bolševikinis 
šlamžtas: Lenino, Stalino, Brež 
nevo ir kiti partiniai raštai. Vaiž
ganto raštai ilgai buvo visai ne
spausdinami. Vydūnas Lietuvoje 
yra mažai žinomas, nes ilgą lai
ką buvo ignoruojamas. Krėvė ir 
:ik po mirties pasidarė nebepa
vojingas ir priimtinas. Tuo tar
pu bolševikinė grafomanija mili
joniniais tiražais yra spausdina
ma. Maironis net tremtyje buvo 
išleistas keliomis laidomis, tai 
G. Zimanui nėra ko girtis dėl 
laidų gausumo.

Negalėdami trumpame straips
nyje išanalizuoti visų G. Zima
no propagandinių melų, pabaigo. 
je norime jam atsakyti, kokias 
idėjas mes skelbiame:

1. Ne imperializmo, kaip G. 
Zimanas nori mums primesti, 
bet žmonių laisvės ir valstybių 
nepriklausomybės idėjas,

2. Lietuva turi teisę valdytis 
pati demokratiniu būdu be Mask
vos priežiūros ir kontrolės, be 
Raudonosios armijos irbeNKVD 
prievartinės įtakos.

3. Lietuva turi teisę būti ne
priklausoma demokratinė vals
tybė, lygiai kaip daugelis Euro
pos, Azijos, Afrikos ir kt, kon
tinentų mažų valstybių.

4. Lietuvis turi teisę būti lais
vas šeimoje, bažnyčioje, susi
rinkimuose, rinkimuose, spau
doje etc.

Liūdna, kad G. Zimanas, kaip 
žurnalistas, nesupranta, ką relš 
kia žmogui laisvė. O ką reiškia 
tautai laisvė?
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• Irenos Plechavičienės 
deimantinis jubiliejus gruo
džio 10 d. buvo, gražiai at
žymėtas jaukiame pobūvy 
jos namuose, dalyvaujant 
bičiuliams ir gerbėjams. So- 
lenizantė, jos duktė ir sū
nus svečius labai nuošir
džiai priėmė ir pavaišino. 
Padainuota "Ilgiausių me
tų”, įteiktos dovanos, gėlės.

Solenizantė vįsad buvo 
aktyvi lietuviškų pastangų 
rėmėja. Pradžioje ji dažnai 
akomponuodavo mūsų ruo
šiamuose koncertuose. Daž
nais atvejais, pravedant 
Kariuomenės švenčių minė
jimus, matėme ja dalyvau
jant karių-savanorių pager
bime. O šių metų Kariuo
menės šventės minėjimui, 
koncertui ir vaišėms ji pa
skyrė 750 dol.

Šia proga linkime p. T. 
Plechavičienei ir toliau dar 
ilgus metus džiaugtis gra
žiu, saulėtu gyvenimu, fpk)

• Kalėdų eglutė Clevelan
do šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos įvyks sekma
dienį, gruodžio 17 d. Nauj. 
parapijos salėje. Ruošiamas 
vaidinimas mažiesiems žiū
rovams skiriamas "Kalėdų 
senelio žaislų fabrike”. Pro

Sol. Ginos Capkauskienės koncertas, rengtas saleziečiams rem
ti draugijos Clevelande, praėjus} šeštadienį gruodžio 9 d. praėjo di
deliu pasisekimu ir solistė iš publikos susilaukė gausių aplodis
mentų. Nuotraukoje solistė G. Čapkauskienė koncerto metu. Prie 
pianino jai akompanavusimuz. R.Brazaitienė. J. Garlos nuotrauka

Po sol. G. čapkauskienės koncerto, svečiai dar ilgai dalinosi Įspūdžiais prie vaišių stalo. Nuotrauko
je iš kairės: sol. J. Daugėlienė,svečias išVokietijos kun. Liubinas, sol. G. Čapkauskienė, muz. A. Mi
kulskis, muz. R. Brazaitienė ir PLB pirm. S. Barzdukas. J. Garlos nuotrauka

Tragiškai žuvęs Los Angeles, Cal. kun. Romas Kasponis, gruodžio 9 d. po iškilmingų gedulingų pa
maldų šv. Jurgio parapijos bažnyčioje Clevelande,gausaus būrioclevelandiečių buvo palydėtas Į amži
ną poilsio vietą. Nuotraukoje kairėje velionies artimieji ir dešinėje kun. Babonas iš Detroito ir vysk. 
V. Brizgys iš Chicagos. J. Garlos nuotrauka

gramoje taip pat bus Kalė
dų giesmės, kanklių muzi
ka, Kalėdų senelio atsilan
kymas su dovanomis. Po to 
bus vaišės.

Kviečiami ne tik mokyk
lų lankantieji mokiniai bei 
jų tėveliai ir artimieji, bet 
ir mažieji sveteliai — busi
mieji mokiniai.

APARTMENTS FOR 
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed- 
room apartments. $125 and 
up. Well furnished. No 
children or pets. 486-0050.

(91-7)

PATARIMAI SLIDINĖTOJAMS m
ALIS BENAS 

National Ski Patrol narys

Slidinėjimo rūbai turi būt 
šilti, lengvi ir ne per daug 
laisvi. Ilgi šalikai pavojingi, 
nors jie ir būtų madoje, nes 
gali užkliūti keltuose, palai
das švarkas gali užkliūti 
ant T-Bar, susipainioti su 
traukimo virve, ar slidinė
jimo lazdos gali įstrigti.

Vartokite patikimas sli
dinėjimo priemones kiek
vienu atveju: ar perkate ar 
nuomojate — čia, kaip tai
syklė.

Pilna slidinėjimo Įrankių 
grupė susideda iš batu, sli
dinėjimo lazdų, slidžiu ir 
užraktų. Nepamirškite kal
nu lenktyniautojo mitą — 
ATSARGUMAS — DORY
BĖ. Savaitgalio slidinėtoji!! 
tos brangios, blizgančios, 
rėkiančių spalvų priemonės 
gali būt pačios pavojingiau
sios.

Su slidinėjimo batais 
skutiniųjų metų bėgyje 
daryta daug drastiškų 
keitimu: iš minkštų 
šniūreliais — iki plastiki
nių — "injection molded”. 
Bet pradedančiajam bus 
mažiau pavojingas neper- 
aukštas ir minkštesnis ba
tas. šių dienų naujo tipo 
batai paprastai yra per- 
aukšti ir perstangrūs dėl 
pradžioko, kuris ir taip jau 
nepatogiai jaučiasi ant snie
go.

Dėl lengvesnio manevra
vimo pradžioje patartina iš
sinuomoti slides tik 1 ar 2 
inčais ilgesnes už .pradedan
čiojo ūgį. Kadangi dar daug 
laiko praeis, kol jis bus rei
kalingas ilgesnės ”down- 
hill” slidės duodamo balan
so. Visuomet stebėkit, kad 
nuomojamos slidės turėtų 
aštrias briaunas, nes be jų 
jūs neturėsite pasitikėjimo, 
ypatingai ant kietai suva
žinėto sniego ar leduoto pa
viršiaus.

Slidinėjimo lazdos visos 
daugiau ar mažiau panašios 

pa- 
pa- 
pa-

Sll

ir per daug pavojaus iš jų 
nesitikime, jeigu jas naudo
site skirtam tikslui.

Saugumo užraktai yra la
biausiai kritiška dalis jūsų 
slidinėjimo aprangoje. Pa
prastai yra sakoma, jei už
raktai pasiliuosuoja į jau
giau krypčių — jie yra sau
gesni.

Kada jus perkate ar nuo
mojate yra svarbu, kad jie 
būtų sureguliuoti dėl mini- 
malinio spaudimo. Prade
dantieji dažniausiai krenta 
su lėtu bet su sukimuosi 
surištu judėsiu. Dėl to yra 
patartina pradžioje vartoti 
lengvo spaudimo suregulia
vimų.
55'i nelaimių įvyksta ka

dangi užraktai nepasiliuo- 
savo savo laiku ir tik 2% 
iš visų sulaužytų kojų ga
lime kaltinti dės peranksty- 
vaus užraktų atleidimo.

Susipažinkite su slidinėjimo 
vietovės planu

Dabar, kai jus praėjote 
slidinėjimo pradines pamo
kas, puikiai apsirūpinote vi
somis priemonėmis ir atsi- 
durėt ant naujo kalno, pa
galvokite, ar tikrai žinote, 
kur jūs "nubildėsite" nau
joj vietovėj?

Pirmas dalykas — susi
pažinkite su "TRAIL" pla
nu. Slidinėjimo takai popu
liariose vietovėse yra iš
reikšti spalvų kodais, kas 
reprezentuoja laipsnius sli
dinėjimo sugebėjime, pagal 
vietovės a d m i nistracijos 
sprendimų. Pradžiokai ren
kasi takus, pažymėtus ŽA
LIA spalva, sugebantieji 
daugiau, kaip pradžiokai, 
bet dar ne ekspertai, seka 
GELTONOS spalvos ženk
lus. Ir tik gerai, praktiškai 
susipažinus su minėtais ta
kais, galit bandyt savo lai
mę ant MĖLYNOS spalvos 
ženklų — ”expert trails”. 
Takai pažymėti JUODAI ar 
RAUDONAI, reiškia, kad 
jie pavojingi ar uždaryti.

Slidinėjimas pagal jūsų 
sugebėjimus — išmintin
giausias sprendimas, neno
rint praleisti likusių žiemos 
dalį gipse.

Austrijos National Tou- 
rist Office valdininkas Kari 
Krois pastebi: "Mes keliau
jame per naujų laikotarpi 
slidinėjime. Jis panašus į 
ankstyvesni automobilių ju
dėjimų. Slidinėjimo takas 
tikra to žodžio prasme — 
judėjimo arterija". Tai pri
mena paskutine taisykle sli

dinėjime — ŠEKIT JUDĖ
JIMO ŽENKLUS. Kaip au
tomobilį jūs sųmoningai no- 
sustabdysite viduryje greit
kelio, nesustokite ir vidury 
slidinėjimo tako — pasi
traukit i šonų. Jūs neva- 
žiuojat priešinga kryptim 
greitkeliu, tai kodėl lainiot 

i priešingų puse slidinėjimo 
taku ? Kada norit taka sker
sai pervažiuoti, įsivaizduo
kit, kaip geležinkelio perva
žų — sustok ir pažiūrėk j 
abi puses.

Visuomet dėvėk "safety 
strap”. kurie neleis jūsų sli
dei pabėgti net ir tada, kai 
saugumo užraktai janaliuo- 
suos. Ištrūkus ir pakalnėn 
skrendanti slidė, gali būti 
pavojinga, kaip riedantis 
automobilis be vairuotojo.

Perskaitę šiuos pavojus 
p r i m e nančius patarimus, 
jūs tikriausiai pastatysite 
sau klausimų — kodėl iš vi
so slidinėti?

Harvard Business School 
pastatė tų patį klausimų sli- 
dinėtojams Vermonte—Su- 
garbush. 56% sakė, kad tai 
gera fizinė mankšta, 21% 
buvo ten dėl "Sočiai Re- 
ivards", 13% sutiko, kad tai 
geras dvasinis atsipalaida
vimas, 3% prisipažino, kad 
šiomis dienomis "the thig 
to do”, kiti 7% nusipurtę 
sniegų murmėjo, kad pasku
tinį kartų jie bando ir tik 
2%' iš tiesų pamilę šitų 
sportų.

HAUSE FOR SALE
Brick duplex on Lake- 

port. Call for details.
GEORGE KNAUS 

Real Estate 
819 East 185 St.
Tel.: 481-9300

WANTED EXPERIENCED 
HYDRAULIC FITTERS 

DAY and NGHT SHIFTS. 
58 HOUR WEEK .M1N1MUM.

ALL FRINGE BENEFITS. 
WELDMATION, INC. 

3 1 720 STEPHENSON IWY 
MAD1SON HEIGHTS. MICH.

(95-5)

WANTF.D AT ONCE 
JOURNEYMAN

IST CLASS SKILLED 
THREAD GRINDERS 

ENGINE LATHE HANDS 
O.D. GRINDERS 

Steady work & fringe benefits. 
20TH CENTURY MACHINE CO 

18 MILE & MOUND RD. 
STERL1NG HF.IGHTS, MICH.

(95-97)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

STEEL PLATE FITTERS 
ARC WELDERS 

Experienced only. Paid benefits. Exlra 
overtime, good working conditions. 

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES 

451 E. Wilson 
Pontiac, Mich.

An Equal Opportunity Emplnver 
(93-99)

EXPERIENCED 
INSPECTOR 

FOR 
PRECISION AND A1RCRAET PARTS. 

STEADY WORK & FRINGE 
BENEFITS

SHIELD TOOL
23261 FENKELL 

DETROIT. MICH.
(93-971

FOURSLIDE SETUP
$4.39 PER IIOUR PLŪS

Seeking applicants capable of com- 
pletely setting up Torrington and 
Nilson Fourdslides: Number 0 thru 4. 

Volunlary overtime 
Paid Blue Crosn-Blue Shield 

and Life Insurance 
I 1 Holdays

Liberal Vacation and Pension Plan 
PRECISION SPRING CORP. 

for intervievv call: 
313-868-8072 

between 8:30 A.M. and 4 P.M. 
(95-97)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

• Perkant ar pardupdant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• ApcTraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

MACHINE 
OPERATORS 

Experienced in performing net upn 
from blue prints.

HORIZONTAL TURRET 
LATHE 

VERTICAL TURRET LATHE 
W&S — AC 

2nd shift 3:15 p. m. to 11:45 p. m.
Good Wages and Benefits 

THE GORMAN RUPP CO.
305 BOWMAN ST. 

MANSF1ELD. OHIO 44902 
An Fziual Opportunity Employer 

(92-96)

DIE SETTER AND PRESS 
MAINTENANCE MAN 

Experienced wilh knovvledge of pres- 
sės to 200 tons.
Only willing and steady man need 

apply. See- Mr. McKay 
THE SUNDAY CO.

27 7 E. SECOND 
ROCHESTER. MICH. 

313-651-6035
C94-96)

INDUSTRIAL SPRAY 
PAINTER

216-481-8878 
(94-98)

EXPERIENCED IN WR1NGLE AND 
HAMMERTONE FINISHEą. 
REOU1RED FULL TIME. 

PLANT LOCATED IN EAST 
CLEVELAND.

PUMP HOUSE 
OPERATOR 

3RD CLASS LICENSL RF-OUIRED 
ROT-AIING SHIFT. 

HIGH HOURLY RATE. 
AND MANY FRINGF. BENEFITS. 

APPLY IN PERSON 
UNITED STATĖS STEEL

CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway Avė. 

Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

• (93-98)VERTICAL
BORING MILL 
OPERATORS

TOP WAGES 
AND

BENEFITS

THE AKRON 
EQUIPMENT CO.

633 E. Exchange St. 
Akron, Ohio 
216-762-9361

(93-961

MACHINISTS
Excellent working condi

tions and good rates.
216-464-2313

(92-98)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje ruošia tradicinį link
smą Naujųjų Metų sutiki
mą š. m. gruodžio 31 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje.

Vietas prie stalų prašo
me užsisakyti pas kol. Pet
rą Vėbrą tel. 925-0693.

• Dr. J. J. Bielskis, Lie
tuvos gen. konsulas Los An
geles, turėjo sunkią vidurių 
operaciją ir dabar palengva 
sveiksta.

DIRVAI 
AUKOJO
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Dačys, Dorchester........25.00
N. Griauzdienė, Boston.... 15.00 
B. Maželis, S. Euclid........ 7.00
J. Jurkūnas, Chicago......... 7.00
R, Isdunis, Cahokia............2,00
J. Jasiukaitis, Chicago .... 10.00
J. Tautvilą, Gary................ 2.00
J. Vizbaras, Boston........... 2.00
J. Venckus, Coventry.......1.00
K. Rimas, Chicago ..............2.00
R. Gintautas, Caseyville ... 3.00
K. Cėsna, VVorcester......... 2.00
J. Vidunas, VVorcester.....  5.00
L. Kerulis, Chicago...........2.00
G. Vidmantas, Rochester ... 1.00
J. Jonušas, Rochester..... 2.00
P. Dalinis, Detroit .............5.00
M. Lembertas, St. Monica 2.00
K. Kvedaras, Hamilton .... 2.00

A
MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir

LAIMINGŲ N. METŲ 

draugams ir bičiuliams 

visuose kraštuose 

linki

Nora ir Aleksandras 
GRIAUZDĖS

1972 m. Boston, Mass.

Rašytojas Anatolijus Kairys, "Sidabrinės dienos" autorius, savo 
kūriniais aprūpino detroitiškius. Jam talkininkavo R. Juškaitė ir 
R. Biliūnaitė. K. Sragausko nuotrauka

Operetė "Sidabrinė diena" Detroito scenoje. K. Sragausko nuotrauka

E. Cibas, Milton ............ 20.00
V. Izbickas, Westwood ... 10,00
O. Vilėniškis, Boston......15,00
E. Manomaitis,

W. Roxbury............. 10,00
J. Bakšys, Boston...........15,00
J, Rasys, Cambridge .... 20,00 
A. Andriušienė,

Dorchester.................. 10,00
A. Andriulionis, Boston.... 10,00 
A. Matjoška, Dorchester ... 5,00 
ALTS Bostono Skyrius ... 95,00 

•J. Pečkaitis, Merrillville 7.00 
V. Janušonis, Dousman......2.00
V. Slavinskas, Monticello .. 7.00
P. Kašiuba, Cicero............7.00
K. Žemeckas, Oshkosh .... 10.00
M. Karaša, Baltimore.......5.00
J. Jurgilas, Granada Hills 10,00
Dr. Vlado Ramanausko

Atminimo Fondas ., 500,00 
A. Jankus, Delair ............ 2,00
P. Pečiulis, Hobart ........... 7.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

PADĖKA
Grįžus iš ligoninės, reiš

kiu, vyro ir savo vardu, la
bai gilią padėką visiems 
mane joje atlankiusiems, 
gėlėmis ar kitomis dovano
mis, laišku, žodžiu ar kitu 
būdu man užuojautą bei lin
kėjimus susveikti pareišku- 
siems.

Jūsų mostas mane didžiai 
paguodė, sustiprino ir aš jo 
niekad nepamiršiu, nes tai 
yra didžiausia dovana kokią 
šiame gyvenime esu gavusi. 
Deja, pribijodama kurį pra
leisti, nesiryžtu kiekvienam 
pavardžiui padėkoti.

Halina žmuidzinienė

LOS ANGELES LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI
KARTU SU

A.L.T. S-GOS LOS ANGELES SKYRIUMI
MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

NAUJŲ 1973 METŲ SUTIKIME 
1972 m. gruodžio mėn. 31 d., 9 vai. vak.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, 3356 Glendale Blvd., L. A.
ŠOKIAI, VAIŠĖS IR ŠAMPANAS. ASMENIUI $7.50

Vietas prašome rezervuoti pas: p. A. Dūdienę tel. 382-1595, p. G. Raibienę 
tel. 934-2123, p. Mažeikienę tel. 255-6961, p. S. Waitek tel. 474-3058.

RENGĖJAI

"Sidabrinės dienos" operetės pastatymo metu Detroite,pavyzdin
gai priėmusios svečius, platinusios programas ir kitaip talkinin
kavusios vakaro parengime: I. Sventickaitė, Rita Matviekaitė.Aldo- 
na Tautkevičiūtė, MarytėAlkevičiūtė.Zita Ratnikaitė.JonėBeržans- 
kytė ir Violeta Abariūtė. K. Sragausko nuotrauka

"SIDABRINĖ DIENA" DETROITE

Operetė "Sidabrinė Die
na" pastatyta Chicagos 
Dainavos ansamblio lapkri
čio 19 d., 3 vai. Crestwood 
mokykloje praėjo dideliu 
pasisekimu ir salė, talpinan
ti 756 vietas, buvo beveik 
pripildyta. Visi veikėjai ir 
solistai vaidino gerai ir nuo 
detroitiškių susilaukė daug 
gražių komplimentų ir gau
sių plojimų.

Tur būt dėl neatvežtų vi
sų dekoracijų scena skyrėsi 
nuo A. Kairio aprašytosios 
knygoje scenos. O kas svar
biausia nematėme mes žir
go ir negirdėjome jo žven
gimo.

Taupumo sumetimais, o 
gal neradome operetei gero 
orkestro, kuris operetę bū
tų padaręs daug gražesnę ir 
įspūdingesnę. Vartojami du 
pianinai negalėjo išduoti to
kios muzikos, kaip kad or
kestras.

Operetėje atvaizdu o t a s 
jau praturtėjusių naujųjų 
Chicagos ateivių gyvenimas 
jų puikioje rezidencijoje ir 
jų suruoštas šaunusis, 
jiems švenčiant 25 vedybi
nių metų sukaktį, balius ti
ko ir Detroito lietuviams.

Visa operetė perpinta 
gražiu lietuvių gyvenimu, 
linksmomis dienomis, sma
giais baliais, kur įvesta 
gražių solo, dueto, choro 
dainų ir kitokių melodijų. 
Taip pat ir lietuviški tauti
niai šokiai. O kas svarbiau! 
šia, kad ten yra įtraukta vi
sa eilė gražių humoro žo
džių ir sakinių.

Operetės pertraukos me
tu, apsirengusios tautiniais 
drabužiais Aldona Tautke
vičiūtė, Rita Motvėkaitė, 
Violeta Abariūtė ir Zita 
Ratnikaitė į sceną, prieš už
dangą, įnešė didelį plakatą: 
"Kas lietuviškai galvoja, 

tas į Lietuvių Fondą stoja”. 
Pirmos pertraukos metu 
inž. Vytautas Kutkus Lie
tuvių Fondo vajaus komite
to pirmininkas, supažindino 
su Lietuvių Fondu, jo kapi
talu ir išleidžiamais to ka>- 
pitalo gautų procentų, pinį-

BRAZILIJOS LIETUVIŲ PADANGĖJE
STASYS VANCEVIČIUS

BALTIJOS TAUTŲ 
PARODA SAO PAULO 

MIESTE
Spalio 13 d. Sao Paulo 

mieste vyko Baltijos tautų 
lietuvių, latvių ir estų pa
roda, kurią atidarė vietos 
gubernatoriaus atstovas.

Parodoje buvo išstatyta 
daugybė eksponatų: audi
nių, juostų, rankdarbių, pa
veikslų, gintaro išdirbinių 
ir kt. Turtingiausias ekspo
natais ir užimamos vietos 
didumu buvo lietuvių sky
rius. Paroda įvyko S. Paulo 
miesto valdybos vienoje sa
lėje Praca Roswelt aikštė
je. Parodą aplankė daug lie
tuvių, brazilų ir kitų kita
taučių. Paroda užtruko visą 
savaitę iki spalio 22 dienos. 
Parodos uždarymo proga 
tautinių šokių lietuvių an
samblis "Nemunas" atliko 
keletą tautinių šokių nume
rių, kurie buvo palydėti di
deliais plojimais, šv. Juo
zapo Liet. Kat. Bendruome
nės choras padainavo keletą 
lietuviškų dainų, kurios taip 
pat susilaukė publikos karš
tų aplodismentų.

KNYGA APIE LIETUVĄ 
PORTUGALŲ KALBA
Mūsų bendradarbis Sta

sys Vancevičius išvertė ir 
išleido (savo lėšomis) Kazi
miero čibiro-Casimiro Ve- 
rax parašytą knygą-brošiū- 
rą "Lietuva kas buvo ir kas 
yra”, portugadiškai pava
dinta "LITUANIA O QUE 
FOI QUE E”. Knyga yra 
nemažo formato, su gražiu 
spalvotu viršeliu, 64 pusla
pių ir iliustruota.

ši bene vienintelė po karo 
išleista portugalų kalba 
knyga yra didelis įnašas 
Lietuvos propagandos rei
kalų vietos brazilų tarpe, 
nes apie Lietuvą portugalų 

gaiš. Kapitalas šiuo metų 
artėja prie 800 tūkstančių 
ir nuo pradžios iš gaunamų 
procentų jau yra suteikęs 
lietuvybės reikalams virš 
200 tūkstančių dolerių.

Detroito lietuviams yra 
paskirta kvota 100,00.00 
dolerių, o turime surinkę 
tik 47,246.00 dolerių.

Operetė su pertraukomis 
truko apie 3 valandas. Ją 
baigus ir visiems jos veikė
jams pasirodžius scenoje 
buvo įteikta dovana — di
delė puokštė gražių gėlių ir 
visi veikėjai nufografuoti.

Visi atvykusieji į operetę 
gavo Vilties Draugijos me
niškai ir gražiai atspausdin
tą operetės programą, ku
rioje buvo įrašytas operetės 
turinys ir Detroito Lietuvių 
Fondo nariai, bei jo talki
ninkai. Programos macena- 
ninkai. Programos mecena
tė — Yolanda Baužienė — 
laidotuvių namų direktorė.

Operetę iš Chicagos atsi
kvietė ir jos pastatymu rū
pinosi Detroito Lietuvių 
Fondo Vajaus Komitetas, 
kuriam vadovauja inž. Vy
tautas Kutkus.

A. Grinius

kalba beveik jokios litera
tūros Brazilijoje nėra, šią 
knygą-brošiūrą buvo numa
tyta išleisti dar 1967 me
tais. Tam tikslui buvo pa
žadėta net VLIKo finansinė 
parama. Bet dėka mūsų 
"aukštų veikėjų” interven
cijos, ši parama buvo pa
neigta ir taip St. Vancevi
čiaus kuklus darbas iki da
bar neišvydo pasaulio, šį 
kartą knyga pasisekė išleis
ti dėka kelių susipratusių 
lietuvių ir nelietuvių, tik
riau tariant, St. Vancevi
čiaus asmeniškų drąugų 
brazilų. Didesnė dalis kny
gos bus išsiuntinėta spau
dai, ambasadoms, konsula
tams, bibliotekoms ir svar
besnėms įstaigoms.

Apie šią knygą plačiai ir 
labai palankiai atsiliepė 
vietos spauda, radijo ir te
levizija.

Knyga susilaukė didelio 
pasisekimo tiek lietuvių, 
tiek brazilų tarpe, kad jau 
galvojama apie antros lai
dos išleidimą.

LIETUVIŲ CHORUI 
35 METAI

Sao Paulo lietuvių šv. 
Juozapo Liet. Kat. choras 
gruodžio pradžioje rengia 
35 metų savo veiklos sukak
ties paminėjimą su įvairia 
programa. Choras choristų 
skaičiumi nėra didelis, bet 
labai sėkmingai vedamas ir 
diriguojamas muziko Tar- 
tarūno.

AUGA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS 
"NEMUNAS"

Vienintelis Brazilijoje 
veikiantis tautinių šokių 
ansamblis "Nemunas” vei
kia su dideliu pasisekimu ir 
jo narių skaičius nuolat au
ga. Dabar šokėjų grupę su

daro jau apie 40 lietuviško 
jaunimo, kurių tarpe labai 
gerai šoka net vienas sim
patiškas vaikinas-mulatas.

"Nemunas” jau keletą 
kartų yra su tautiniais šo
kiais pasirodęs ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių tarpe. 
Paskutiniu laiku "Nemu
nas" labai gražiai pasirodė 
"Hilton" Sao Paulo viešbu
čio salėje, kurioje buvo su
rengtas koktailis Brazilijos 
vietos spaudai knygos ”Li- 
TUANIA o QUE FOIQUE 
E” išleidimo proga. Progra
moje taip pat sėkmingai da
lyvavo Liet. Kat. šv. Juo
zapo Bendruomenės choras 
Tartarūno diriguojamas.

SIŪLO IŠLEISTI 
LIETUVIŲ ROMANĄ 
PORTUGALŲ KALBA
Viena didelė Sao Paulo 

brazilų knygų leidykla pa
siūlė St. Vancevičiui išvers
ti į portugalų kalbą lietu
višką romaną, pasižadėda
ma išleisti ne mažiau kaip 
30.000 egzempliorių.

DETROIT RESIDENT1AL 
MANPOWER CENTER 

NEEDS A

MAINTENANCE 
SUPERVISOR 

Experienced person to be responsible 
for overall maintenance of several 
buildings and supervision of mainte
nance staff. Should be knowledgeable 
in fields of c^rpentry, plumbinfl, clec- 
tricity, boiler operation, ctcetera.

ALSO NEEDED

EXPERIENCED 
ELECTRICIAN 

Good pay and liberal benefits are 
offered.

APPLY 1N PERSON 
TO PERSONNEL DEPT. 

THE SINGER CO. 
DETROIT RESIDENTIAL 

MANPOWER CENTER 
6301 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 
313-849-3200

An Equal Opportunity Emplover 
(96-98)

SECURITY GUARD 
OPENINGS

One year or more in security, 
military, police or related area, 
high school graduate. May sub
stitute experience for education, 
have own transportation and 
phone, 20 years plūs, start at 
$150.00 a week, may work shifts 
with differential.

APPLY IN PERSON 
TO PERSONNEL DEPT.

THE SINGER CO. 
6301 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 
313-849-3200

An Equal Opportunity Eniplnyer
(96-98)

AUTOMATIC COILER 
SET-UP MEN 

$4.39 PER HOUR PLŪS 
Openings on first and second shifts 
for appiicants experienced in operai* 
ing and setting up Torrington Collers 
(No. 0 thru 4). Mušt be able to grind 
arbors, cams and make minor repais. 

Voluntary overtime
Paid Blue Cross-Blue Shield 

and Life Insurance
I I Holdays 

Liberal Vdcation and Pension Plan 
PRECISION SPRING CORP. 

for interview call: 
313-868-8072

betvveen 8:30 A.M. and 4 P.M. 
(95-97)

POSITIONS AVAILABLE LOCALLY 
MACHINE REPAIR FOREMEN 

(experienced in machine repair, 3-5 
years.

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. supervisory experience) 

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. experience, degree) 

TOOL DES1GNER 
(experience in design of jigs And 

fixtures)
PATTERN FOREMAN 

(2 yrs. supervisory experience) 

CLEANING ROOM FOREMAN 
(experience in cleaning room 

practice)

FOUNDRYFOREMAN 
(experience in foundry and 

supervisian)
Steady empioyment and liberal fringe 

benefits.
FOR APPO1NTMENT CALL 

DAYTON WALTHER 
CORP. 

(DAYTON DIVISION) 
1366 Miami Chapel Rd. 

Dayton, Ohio 45408
An Equal Opportunity Employer 

(H-7)

JOURNEYMEN
COREMAKERS 

FLOOR MOLDERS 
AND 

FYPFRIFNrm 
PERMANENT MOLD OPERATORS 

For Aluminum Foundry
Call 216-456-4321 belween 3:30-5 PM 

WINTERS INDUSTRIES DIVISION 
VH1TTAKER CORPORAT1ON 

4125 Mahoning Rd. N. Ė. 
Canton. Ohio

<96-3)
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